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  هى ما مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . تعريفها

وحدات 
 قياسها

                                               : يساوى تقريباً كتلة مشبك الورق . رامـالج) ١(
  . المقطر جرام وهو ما يكافئ لتراً من الماء ١٠٠٠: يساوى  الكيلو جرام) ٢(

أجهزة 
 قياسها

  . الخضروات والفاكهة والمواد البقوليةكتلة : يستخدم فى قياس  زان ذو الكفتينالمي) ١(
  : قد يكون بمؤشر أو رقمى . الميزان ذو الكفة الواحدة) ٢(
    مثل الذهب . المواد الدقيقة كتلة : يستخدم فى قياس الميزان الحساس) ٣(

طريقة 
 قياسها

  ) نضع الجسم فى كفة .١(
  مة الكتلة فى كفة أخرى .                 ) نضع األثقال معلو٢(
    ) مجموع األثقال سيكون هو كتلة الجسم .٣(

             : كتلة الجسم عند التوازن تساوى مجموع كتل األثقال معلومة الكتلة .  أى أن      
  ض .على سطح األر القمر أو مقدار ثابت ال يتغير من مكان إلى آخر سواء على سطح قيمتها

***************************************************************************  
 
 
 
  
  
  
  
   

                              
                                   

***************************************************************************          
     
  

   هو قوة جذب األرض للجسم . تعريفه
 
 
 

  

  . ( مركز الكوكب )  دائما تجاه مركز األرض اتجاهه
 وحدة

  جرام . ١٠٠ وزن جسم كتلته: يساوى تقريباً  النيوتن قياسه

جهاز 
            .الميزان الزنبركى  قياسه

طريقة 
 قياسه

  الزنبركى بسبب وزن الجسم .بتحديد مقدار التمدد فى السلك  
  )  نمسك الميزان .                          ١(
  )  نضع الجسم فى الخطاف السفلى .٢(
  ) ننتظر حتى يستقر . ٣(
  ) نقرأ الرقم على التدريج فهو وزن الجسم .٤(

***************************************************************************          
  اإلجابة  علل لما يأتى                        م
ة   يستخدم الميزان ذو الكفتين فى قياس كتل األجسام ؟ ١ ون كتل ين تك ين الكفت وازن ب دوث الت د ح ه عن ألن

  الجسم مساوية لمجموع كتل األثقال معلومة الكتلة .
  ألنها تتوقف على ما به من مادة فقط .  ؟ الكتلة من مكان آلخر ال تتغير ٢

 معلومة إثرائية
ه  ث إن ه حي م وحركت ين الجس ربط ب ة ت د عالق ا توج كلم

ه ه وإيقاف ر لتحريك وة أكب ى ق اج إل  زادت كتلة الجسم يحت
ب :  مثال ذلك يتطل يارة ل ة الس ن كتل ر م ة القطار أكب كتل

اف  ة إليق وة الالزم ن الق ر م وة أكب ذل ق ار ب اف القط إيق
    السيارة .

 ملحوظة هامة
 تتوقف الكتلة على كمية المادة .    
 

 ميزان ذو كفتين              ميزان ذو كفتين            

 ميزان ذو كفة واحدة         ميزان ذو كفة واحدة بمؤشر 
ق
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  . تتغير مكان ال أىفى  ثابتة الكتلةن أل  تساوى كتلته على القمر ؟ األرضكتله الجسم على  ٣
  حتى ال يتأثر بأى اهتزازات .  يجب وضع الميزان ذو الكفتين أفقيا على رف ثابت ؟ ٤
ن ٥ غر م وة أص ى ق يارة إل اج الس ا أو  تحت ار لتحريكه القط

  إيقافها ؟
  ألن كتلة السيارة أقل من كتلة القطار .

ا   تختلف كتلة جسم ما عن وزن نفس الجسم ؟ ٦ ألن الكتلة هى مقدار ما يحتويه الجسم من مادة بينم
  هو مقدار قوة جذب األرض للجسم . نالوز

دار  ألن وزن الجسم  يستخدم الميزان الزنبركى فى تعيين وزن الجسم ؟ ٧ ى بمق ف الزنبرك دد المل يسبب تم
  يزيد كلما زاد وزن الجسم .

  بسبب انعدام الجاذبية .  يبدو رائد الفضاء وكأنه يسبح داخل مركبة الفضاء ؟ ٨
***************************************************************************          

  اإلجابة  ما معنى أن                                   م
    كيلو جرام . ٥٠= أى أن مقدار ما يحتويه هذا الجسم من مادة   كيلو جرام ؟ ٥٠كتلة جسم =  ١
وة  ٢ ن الق ر م وة أكب ذل ق ب ب ار يتطل إيقاف القط

  ؟ الالزمة إليقاف السيارة
  . ة السيارةمن كتل أكبركتلة القطار أى أن 

  نيوتن . ٥٠أى أن مقدار قوة جذب األرض لهذا الجسم =   نيوتن ؟ ٥٠ =وزن جسم  ٣
  . ٢متر / ثانية ١٠: مقدار الجاذبية األرضية =  ملحوظة هامة

***************************************************************************          
 

   

    بعد عن مركز الكوكبال                   الكوكب الموجود عليه الجسم                            كتلة الجسم         
  

***************************************************************************  
  
  

                          د بزيادة كتلته وذلك وفق العالقة اآلتية :وزن الجسم على سطح األرض يزدا
  

  ١٠× الكتلة بالكيلوجرام=  الوزن بالنيوتن               
  

    ١٠ ÷ الوزن بالنيوتن الكتلة بالكيلوجرام =) ١: ( وبالتالى يكون
    ١٠ =الكتلة بالكيلوجرام ÷  الوزن بالنيوتن) ٢(                     

  الحل  مسألةال
  نيوتن . ٣٠ = ١٠ × ٣ = ١٠ × الكتلة = الوزن  كجم . ٣=  األرض سطح على كتلته جسم وزن احسب
  .  كجم ٢٠ = ١٠ ÷ ٢٠٠ = ١٠ ÷ الوزن = الكتلة نيوتن . ٢٠٠ األرض = سطح وزنه على جسم كتلة احسب

***************************************************************************          
  

 

  
  

                        .الموجود عليه الجسم ) القمر  أو (يختلف وزن الجسم باختالف الكوكب 
  .   عليه األجسامفكلما زادت كتلة الكوكب زادت جاذبيته وزاد وزن 

  

    رضسدس وزنه على سطح األيساوى وزن الجسم على سطح القمر          
  

   ٦÷  األرض= وزن الجسم على سطح  وزن الجسم على سطح القمر) ١: ( وبالتالى يكون
    ٦ ×وزن الجسم على سطح القمر  = األرضوزن الجسم على سطح ) ٢(                     
    ٦ =وزن الجسم على سطح القمر  ÷ األرضوزن الجسم على سطح ) ٣(                     

  
    

    
  
  

 ٣٠ األرض سطح على وزنه كان إذا القمر سطح على جسم وزن ) احسب١(
 .  نيوتن

      . نيوتن ٥ = ٦ ÷ ٣٠ = ٦ ÷وزن الجسم على سطح القمر = وزنه على سطح األرض  : الحل   
 كجم . احسب  :  ٦  األرض سطح على كتلته ) جسم٢(

أمثلة 
لة ل

١٠

الوز
ن

 الكتلة
١٠

الوز
ن

 الكتلة

أر
ض

٦ قمر

أر

٦  قمر
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   القمر . سطح على وزنه  ♣األرض .            سطح على وزنه   ♣القمر .              سطح على كتلته  ♣  
  ) . آخر مقدار ثابت ال يتغير من مكان إلىكجم ( ألن الكتلة  ٦القمر =   سطح كتلة الجسم على ♣ : الحل   

     نيوتن . ٦٠ = ١٠ × ٦ = ١٠ × الكتلة = األرض سطح على الجسم وزن ♣             
      نيوتن . ١٠ = ٦ ÷ ٦٠ = ٦ ÷ األرض سطح على الوزن = وزن الجسم على سطح القمر♣              

 كجم .  ١٢ القمر = سطح على كتلته ) جسم٣(
   القمر . سطح على وزنه  ♣األرض .            سطح على وزنه   ♣األرض .             سطح على كتلته  ♣ 
  كجم  . ١٢األرض =   سطح كتلة الجسم على ♣:  الحل  
  نيوتن .    ١٢٠=  ١٠×  ١٢=  ١٠× األرض = الكتلة  سطح وزن الجسم على ♣            

  نيوتن .    ٢٠=  ٦÷  ١٢٠=  ٦÷ القمر = الوزن على سطح األرض  سطح وزن الجسم على ♣            
نيوتن كم تكون كتلته على سطح األرض  ١٥٠ القمرعلى سطح  ه) جسم وزن٤(

 ؟  
   نيوتن . ٩٠٠=  ٦×  ١٥٠=  ٦× األرض = وزنه على سطح القمر  سطح وزن الجسم على ♣:  الحل  

  كجم  . ٩٠=  ١٠÷  ٩٠٠=  ١٠÷ كتلة الجسم على سطح األرض = الوزن  ♣            
***************************************************************************  
  
  

 

  يتأثر وزن الجسم بمقدار البعد عن مركز الكوكب ، فقوة الجاذبية تتناقص بابتعاد الجسم عن الكوكب .
               . منطاد أوكالموجود فى طائرة  األرضمن الشخص البعيد عن  أكبر هيكون وزن األرضالشخص القريب من  : مثال

***************************************************************************  
  اإلجابة  علل لما يأتى                                    م
يس  ١ يفضل شراء البضائع من الخارج بالكتلة ول

  بالوزن ؟
ة ة ثابت وزن ألن الكتل ا ال ر بينم ان ال تتغي ى أى مك ن  ف ر م يتغي

  مكان آلخر .
  . بسبب القرب أو البعد عن مركز األرض  ؟ يتغير الوزن من مكان آلخر ٢
ه   ؟ يتوقف الوزن على كتلة الجسم ٣ وزن أو نقص ادة ال ى زي ل عل ها يعم ة أو نقص ادة الكتل ألن زي

  . ثابتة ألن عجلة الجاذبية
  . ة على القمر أقل من الجاذبية على األرضألن الجاذبي  ؟ الوزن على القمر أقل من الوزن على األرض ٤
ى  وزنه سدسالقمر سطح على الجسم وزن  ٥ عل

    ؟ األرضسطح 
ى األن  ة عل طح لجاذبي ر س دسالقم ى  س ة عل طح الجاذبي س

  . األرض
ى  ٦ م ف ائرةوزن الجس ى أ الط ه عل ن وزن ل م ق

  ؟ األرضسطح 
ه ز  ألن ن مرك ا م ا اقتربن زداد  األرضكلم ةت ال الجاذبي ى وبالت

  . يزداد الوزن
***************************************************************************  

  الـــــــــوزن                 الكتلــــــة                   وجـــه المقارنة  
  قوة جذب األرض للجسم .  مقدار ما يحتويه الجسم من مادة .  التعريف

  النيوتن .   الكيلو جرام . الجرام أو  وحدة القياس

  الميزان الزنبركى .   ميزان الكفتين .  أداة القياس

  تؤثر دائماً فى اتجاه مركز األرض ( أو الكوكب ) .  ليس لها اتجاه .   اتجاه التأثير

  تتغير من مكان آلخر .   ثابتة ال تتغير بتغير المكان .  تأثير تغير المكان

   
    

  
  

  ..... ........بينما يقاس الوزن بوحدة ........... .............. أو ..............تقاس الكتلة بوحدة  –١
 ....... ................ بينما يقاس الوزن باستخدام ......................تقاس الكتلة باستخدام .... –٢
      .................. يتغير بتغير الكتلة مقدار ثابت ال –٣
    ..................... و ..................... ........ و.....ن على .......يتوقف الوز –٤

أكمل ما 
أت
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 ... وزنه عندما يكون فى منطاد يحلق عاليًا .........وزن شخص على سطح األرض يكون .... –٥
 ....... وزنه على سطح األرض . ....وزن أى جسم على سطح القمر = ...... –٦
  ...... .......... × .............ب األرض = .....وزن الجسم على سطح كوك –٧
 .......... ...........الوزن يؤثر دائًما فى اتجاه ... –٨
 ......... ............ هو مقدار قوة جذب األرض للجسم ووحدة قياسه هى ..............  –٩

 ........ .................... عند حدوث التوازن فى الميزان ذى الكفتين تكون كتلة الجسم مساوية –١٠
 .... ............ لتحريكه أو ...........كلما زادت كتلة الجسم فإنه يحتاج إلى قوة ... –١١
 .... ........جميع المواد مهما كانت البد أن يكون لها ...... –١٢
 ...... فى قياس كتل الحديد واألسمنت ........نستخدم وحدة .... –١٣
 .......... ............. ، ............. ، .......ات قياس الكتلة .......من وحد –١٤
 ............ .........الجهاز المناسب لقياس كتلة أسورة من الذهب هو ..... –١٥
 ........... ......كتلة الجسم مقدار ثابت ال يتغير بتغير ................. أو ...... –١٦
 ........... جذب األرض للجسم .الوزن هو ....... –١٧
  تتوقف الكتلة على ................... –١٨
 المقطر .  ماءمن ال و يكافئ ............جرام وه الكيلوجرام = ............. –١٩
 الجرام يكافئ تقريبا كتلة ................. –٢٠
  .فى حياتنا اليومية  ............... و .....ء الشائعة الخلط بين ..........خطامن األ –٢١
  .  جرام ............ه يوتن يساوى تقريباً وزن جسم كتلتالن –٢٢
  كتلة الجسم على سطح األرض .  كتلة الجسم على سطح القمر .............. –٢٣
   كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زاد ............ الجسم .  –٢٤
  كفتين فى تعيين .................... بينما يستخدم الميزان الزنبركى فى تعيين ....................يستخدم الميزان ذو ال –٢٥
  تقاس الكتلة بأنواع مختلفة من الموازين مثل ..................... و .................... –٢٦
  الكيلو جرام = ................. نيوتن . –٢٧
  . الخضروات والفاكهة والمواد البقوليةكتلة فى قياس .............. ......الميزان يستخدم  –٢٨
   ...............أو  ...............قد يكون  الميزان ذو الكفة الواحدة –٢٩
    مثل الذهب . المواد الدقيقةكتلة فى قياس .................... الميزان يستخدم  –٣٠
    ـ .................. ب وليس................. ـ .يفضل شراء البضائع من الخارج ب –٣١
  يجب اختيار الميزان الذى يناسب ..................... المراد قياس كتلتها .  –٣٢
   عند قياس كتلة جسم على سطح األرض ثم قياس كتلة نفس الجسم على سطح القمر نجد أنها .................. –٣٣
  ...................... فى مكان أى فى تتغير وال ثابتة تظل الجسم كتلة –٣٤
  ............. نيوتن . يساوى القمر نيوتن يكون وزنه على سطح ٦الذى وزنه على سطح األرض  الجسم –٣٥

***************************************************************************  
  

  

  تقاس الكتلة بوحدة النيوتن .  –١
  نفس الجسم مقدار ثابت على الكواكب المختلفة والقمر . وزن  –٢
  كلما زادت كتلة الجسم فإنه يحتاج إلى قوة أكبر لتحريكه أو إيقافه .  –٣
  كتلة الجسم على سطح القمر = سدس كتلته على سطح األرض .  –٤
  تتغير الكتلة بتغير مكان الجسم .  –٥
  يستخدم الميزان الرقمى في قياس الوزن .  –٦
  . المقطر من الماء لتر ٣جرام وهو ما يكافئ  ١٠٠٠يساوى  الكيلو جرام –٧
    مثل الذهب . المواد الدقيقة كتلة يستخدم فى قياسالميزان ذو الكفتين  –٨
  كجم ) .  ٦عبوة دقيق مكتوب عليها عبارة ( الوزن الصافى  –٩

  تتوقف الكتلة على كمية المادة .  –١٠
  ن . نيوت ١٠٠٠الطن يساوى  –١١
  . الذهبِ  لقياس كتلة الخضروات بائعِ  عند الموجود الميزان استخدامُ  يمكن ال –١٢

) ×) أو عالمة (ضع عالمة (
ل أ
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  .الكتلة معلومة األثقالِ  ُكتل مجموع تُساوى التوازن عند الجسم كتلة –١٣
  تُسحب .  أو تُدفع لم ما تتحرك ال الساكنة األجسام –١٤
  . ىالزنبرك السلكِ  فى االنكماش الجسم يعادل مقدار وْزن –١٥

***************************************************************************  
  

   

  .هو مقدار ما يحتويه من مادة  وزن الجسم –١
 . كتلتهمقدار قوة جذب األرض لجسم تعبر عن مفهوم  –٢
 .م ° ٤لتر ماء نقى عند  حجمويكافئ  الحجم الكيلو جرام وحدة قياس –٣
 .يستخدم فى تعيين وزن جسم  لكفتينالميزان ذو ا –٤
 .يستخدم فى تعيين مقدار قوة جذب األرض للجسم  ذو الكفتين الميزان –٥
 .يتوقف على كمية ما به من مادة  وزن الجسم –٦
 .بتغير حالة المادة صلبة أم سائلة أم غازية  تتغيركتلة المادة  –٧
 .لى سطح األرض ال يتأثر بتغير المكان ع متغيركتلة الجسم مقدار  –٨
 . كيلوجرام ٣أكبر من كيلوجرام تكون كتلتها على سطح كوكب المشترى  ٣كرة معدنية كتلتها على سطح األرض  –٩

 .دائًما  أى اتجاه وزن الجسم يؤثر فى –١٠
 . ١٠×  وزن الجسم بالنيوتن=  كتلة الجسم بالكيلوجرام –١١
 .نه على سطح األرض وز  أمثال ٧وزن أى جسم على سطح القمر يساوى  –١٢
  .  كجم ١كجم تكون كتلته على سطح القمر  ٣جسم كتلته على سطح األرض  –١٣
  وزنه على سطح األرض .  يساوىوزن الجسم على سطح القمر  –١٤
  وزن الجسم عليه .  قلكلما زادت كتلة الكوكب  –١٥
  .  القمرسدس وزنه على سطح  يساوى الشمسوزن الجسم على سطح  –١٦
  جرام .  أكبر من لة مشبك الورقكت –١٧

  . مشبك من الورقكتلة  ئيكاف الكيلو جرام –٨١
***************************************************************************  

  
  

  نيوتن ) ٦ –كجم  ٦ –نيوتن  ١ –كجم  ١( وزنه على سطح القمر  يكوننيوتن  ٦على سطح األرض وزنه جسم  –١
    كجم ) ٢٠٠٠ –كجم  ٢٠٠ –كجم  ٢٠ –كجم  ٢(       نيوتن فإن كتلته تساوى ٢٠ان وزن جسم يساوى إذا ك –٢
   جميع ما سبق )  –ذى الكفتين  –الحساس  –( الزنبركى                       يتم قياس وزن األجسام باستخدام الميزان  –٣
    جرام )  ١٠٠ –جرامات  ١٠ –جرام  ١(                          النيوتن يساوى تقريباً وزن جسم كتلته  –٤
    نيوتن )  ١٠٠٠ –نيوتن  ١٠٠ –نيوتن  ١(      جرام يكون وزنها على سطح األرض  ١٠تفاحة كتلتها  –٥
     الميزان ذو الكفتين ) –الميزان الرقمى  –الميزان الزنبركى  –( الميزان المعتاد                من أدوات قياس الوزن  –٦
   جرام )  ٥٠٠٠ –جرام  ٥٠٠ –جرام  ٥٠ –جرام  ٥(                          كتلة نصف لتر من الماء المقطر تساوى  –٧
   المشترى ) –األرض  –( المريخ  أمثال وزنه على القمر هو كوكب  ٦الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى  –٨
    )  ١٠٠٠ – ١٠٠ – ١٠(                                                     × الوزن بالنيوتن = الكتلة بالكيلو جرام  –٩

    نيوتن )  ٤٠٠٠ –نيوتن  ٤٠٠ –نيوتن  ٤٠ –نيوتن  ٤(      جرام فإن وزنه على سطح األرض ٤٠٠جسم كتلته  –١٠
    )  الكثافة –م الحج –الوزن  –( الكتلة         مقدار ما يحتويه الجسم من مادة يعبر عن مفهوم –١١
    كتلة الجسم ) –وزن الجسم  –( حجم الجسم                       يستخدم الميزان ذو الكفتين فى تعيين  –١٢
       كتلة الجسم ) –وزن الجسم  –( حجم الجسم                         يستخدم الميزان الزنبركى فى تعيين  –١٣
   إلى أعلى ) –مركز األرض  –سطح األرض (                     ه اى جسم دائما يكون فى اتجأوزن  –١٤
  ) حجم و كتلة –كتلة فقط  –( حجم فقط                                مادة ال بد ان يكون لها  أى –١٥
  الميزان الحساس )  –الميزان الزنبركى  –( الميزان ذو الكفتين          ناسب لتقدير كتلة قالدة ذهبية هويزان المالم –١٦
   جميع ما سبق ) –البعد عن مركز الكوكب  –الكوكب الموجود عليه الجسم  –وزن الجسم يتوقف على ( كتلة الجسم  –١٧
  نصف ) –خمس  –سدس  –( ربع           ......... وزنه على سطح القمر ...... وزن الجسم على القمر = –١٨
ً             . رض على األه ... وزنيكون ....... أعلى الجبلوزن شخص  –١٩   أكبر من ) –أقل من  – ( مساويا
    )  الكثافة –الحجم  –الوزن  – كمية المادة(                      تساوى كتلتين مع بعضهما يعنى أنهما متساويان فى  –٢٠

صحح ما تحته 
خط

اختر اإلجابة الصحيحة مما 
ن الق ن
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٦

     جرام )  ١٠٠ –جرامات  ١٠ –جرام  ١(                                                                الورق يكافئ مشبك –٢١
     جرام )  ١٠٠٠ –جرام  ١٠٠ –جرامات  ١٠ –جرام  ١(                                                 يكافئ الماء لتر –٢١

***************************************************************************  
  
  

  تويه الجسم من مادة . مقدار ما يح –١
 قوة جذب األرض للجسم .  –٢
 وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبًا كتلة لتر من الماء .  –٣
  جرام . ١٠٠وحدة قياس الوزن وتكافئ تقريبًا وزن جسم كتلته  –٤
 وحدة قياس للكتلة تكافئ كتلة مشبك الورق المعدنى .  –٥
 الجهاز المستخدم فى قياس وزن جسم .  –٦
 الجهاز المستخدم فى تقدير كتلة كمية من الفاكهة .  –٧
 .جرام  ١٠٠وحدة قياس للوزن تكافئ وزن جسم كتلته  –٨
 .جهاز يستخدم فى تقدير كتلة جسم  –٩

 .االتجاه الذى يؤثر فيه وزن أى جسم  –١٠
 .ما تتوقف عليه كتلة أى جسم  –١١
 .فضة الجهاز المناسب لتقدير كتلة خاتم من الذهب أو ال –١٢
  أمثال وزنه على القمر .  ٦الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى  –١٣
  ناتج قسمة وزن جسم بالنيوتن على كتلته بالكيلو جرام على سطح كوكب األرض .  –١٤
  النسبة بين كتلة جسم ما على سطح كوكب األرض إلى كتلة نفس الجسم على سطح القمر .  –١٥
  مركز األرض .  قوة تؤثر دائماً تجاه –١٦

***************************************************************************  
  

  

  .كتلة الجسم مقدار ثابت ال يتغير بتغير المكان  –١
ً  الكفتين ذى الميزان وضع يجب –٢   . ثابت سطح على أفقيا
 .كتلة الجسم شىء مخالف لوزن نفس الجسم  –٣
 .ى قوة أصغر من القطار لتحريكها أو إيقافها تحتاج السيارة إل –٤
 .يستخدم الميزان ذو الكفتين فى قياس كتل األجسام  –٥
 .يستخدم الميزان الزنبركى فى تعيين وزن الجسم  –٦
 .يختلف وزن جسم عند سطح األرض عن وزنه فوق قمة جبل عال  –٧
 . به جسم تعليق عند الزنبركى الميزان سلك يتمدد –٨
ً  األجسام تسقط –٩  . األرض تجاه دائما

 .وزن شخص يحلق فى منطاد أو طائرة عالية يختلف عن وزنه فى منجم تحت سطح األرض  –١٠
  جاذبية القمر أقل من جاذبية األرض .  –١١
  نساوى كتلته على سطح القمر .  سطح األرضكتلة شخص على  –١٢

***************************************************************************  
  
  
  

  منطاد عال . ىوزن جسم ف –١
  كتلة الجسم عند انتقاله من سطح األرض إلى سطح القمر .  –٢
 . أعلى إلى قفزي طفل –٣
  . تتركه ثم قلم تحمل طفلة –٤
 . تركهي ثمفضاء مركبة ال داخلرائد فضاء يحمل جسماً  –٥

***************************************************************************  
  

  

  .كيلوجرام )  ١كتب على كيس سكر عبارة ( الوزن الصافى :  –١

طلح أكتب المص
ل ال

علل لما 
أت

ماذا يحدث فى الحاالت 
ة اآلت

فى  ما الذى تتوقع حدوثه
ة اآلت اال ال
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 .زادت كمية مادة جسم  –٢
 .قدرت كتلة ما بوحدة الطن  –٣
 .صهرت قطعة من الثلج بالنسبة للكتلة  –٤
 .قدرت كتلة كتاب فى مكانين مختلفين على سطح الكرة األرضية  –٥
 .ة الجسم المتحرك بالنسبة للقوة الالزمة لتحريكه أو إيقافه زادت كتل –٦
 .موزات  ١٠حدث التوازن بين كفتى ميزان أثناء تقدير كتلة  –٧
 .قدرت كتلة كرة معدنية على سطح كل من األرض والمريخ والمشترى  –٨
 .زاد وزن الجسم المعلق فى خطاف ميزان زنبركى  –٩

 .م للضعف بالنسبة لوزنها على سطح األرض زادت كتلة حقيبة بالكيلوجرا –١٠
 .كانت كتلة الكوكب الذى تزن جسم ما عليه كبيرة  –١١
 .قمت بتقدير كتلة كشاف كهربى على سطح األرض ثم على سطح القمر  –١٢
 .كجم على سطح األرض ثم وزن مرة أخرى على سطح القمر بالنسبة لقيمة الوزن  ٩وزنت جسم كتلته  –١٣
 .ساكنة فى الجو  هليكوبترًزا على سطح األرض ثم وزنته مرة ثانية فى طائرة وزنت جها –١٤

***************************************************************************  
  

  

  الميزان الحساس ) .  –الميزان ذو الكفتين  –( الميزان الزنبركى  أذكر وظيفة واحدة لكل من –١
  م بثالث عوامل ، فما هى ؟ يتأثر وزن الجس –٢
  قارن بين الكتلة الوزن ؟ –٣
  الميزان الرقمى ) . –الميزان الزنبركى  –الميزان ذو الكفتين  –استخرج الكلمة الشاذة ( الميزان الحساس  –٤
  نيوتن ) ؟ ٤٠وزن جسم  –كجم  ٥ما معنى قولنا أن ( كتلة جسم  –٥
  يكون الشخص عندما وزن فإن نيوتن ٧٠ يساوى األرض سطح عن مرتفع ساكن منطاد فى شخص وزن كان إذا –٦

  ) . نيوتن ٧١ – نيوتن ٧٠ – نيوتن ٦٩ – نيوتن ٦(  هو األرض سطح على     
  تتزن لكى اآلخرى فى الكفة وضعت التى األثقال كل مجموع وكان ، ميزان كفتى إحدى فى وضعت الصخر من قطعة –٧

  وما ؟ الصخر قطعة وزن ماو ؟ القطعة هذه كتلة تأثير اتجاه وما ؟ الصخر قطعة كتلة ماف جرام ٣٠٠ يساوى الكفتين     
 ؟ الصخر قطعة ووزن كتلة من كل على المكان تغيير أثر ماو؟  القطعة هذه وزن تأثير اتجاه    

***************************************************************************  
  
  

  كيلو جرام احسب :  ٦٠جسم على سطح األرض تساوى إذا كانت كتلة  –١
  وزنه على سطح القمر ) .  –وزنه على سطح األرض  –( كتلته على سطح القمر      

  كيلو جرام احسب :  ١٢جسم كتلته على سطح األرض تساوى  –٢
  وزنه على سطح القمر ) .  –وزنه على سطح األرض  –( كتلته على سطح القمر      

  نيوتن ؟ وكم تكون كتلته أيضاً على سطح القمر ؟ ٣٠٠تلة الجسم عندما يكون وزنه على سطح األرض احسب ك –٣
  نيوتن احسب :  ٩٠جسم وزنه على سطح األرض يساوى  –٤

  وزنه على سطح القمر ) .  –كتلته على سطح القمر  –( كتلته على سطح األرض      
  رض ؟ جرام على سطح األ ٢٠٠ما هو وزن جسم كتلته  –٥
  نيوتن احسب كتلته على سطح األرض بالجرام . ١٥٠جسم وزنه على سطح القمر يساوى  –٦
  ة من الزيت فى الكأسـرام ، وعند وضع كميـج ١٨٠ة ميزان رقمى فكانت قراءته ـوضعت كأس فارغة على كف –٧
  جرام . احسب كتلة ووزن الزيت.  ٢٥٠ووضعها على كفة نفس الميزان كانت قراءته      

********************************************************************** 
  
  
  
  

  
  
  

  نستخدمها : حيث اليوميةَّ ، حياتنا فى المستخدمة الطاقات اع أنو أهم من الحرارة تعُد

أسئلة 
ة تن

مسائل 
ة تن
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٨

                           تجفيف المالبس بعد غسلها .   وتسخين الماء الطعام و وطهى تدفئة المنزلتستخدم فى :  ) فى المنزل١(
المنسوجات .                                              والورق والزجاج وصناعة وتحضير األغذية تستخدم فى :  ) فى الصناعة٢(

  

***************************************************************************  
  
  

  

  تعريفها
  هى طاقة تنتقل من الجسم األعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم األقل فى درجة الحرارة . )١(
  هى طاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد .        ) ٢(
  ى طاقة تجعلنا نحس بالسخونة أو البرودة .  ه )٣(

  لحرارة تنتقل من الكوب إلى اليد .ألن ا عندما نمسك كوب شاى ساخن تشعر اليد بالسخونة )١(  أمثلة
  نمسك بقطعة من الثلج تشعر اليد بالبرودة ألن الحرارة تنتقل من اليد  إلى قطعة الثلج . ندماع )٢(

ى :  درجة الحرارة درجات الحرارة بين الجسمين وجود اختالف فى  انتقالها طشر اعدنا ف ر يس ن مؤش ارة ع عب
  الترمومترات . أدوات قياسها  . التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم

***************************************************************************  
  اإلجابة  علل لما يأتى                                               م
ا ١ ب االعتم ة  دال يج دير درج ى تق س ف ة اللم ى حاس عل

  الحرارة ؟
  ألن حاسة اللمس غير دقيقة تعتمد على حالة اليد .

  لحرارة تنتقل من الكوب إلى اليد .ألن ا  ؟ عندما نمسك كوب شاى ساخن تشعر اليد بالسخونة ٢
  ألن الحرارة تنتقل من اليد  إلى قطعة الثلج .  ؟ لبرودةنمسك بقطعة من الثلج تشعر اليد با ندماع ٣

***************************************************************************  
 

      
  :  للحرارة فى توصيلهاالمواد  : اختالف نشاط     

  

الرسم التوضيحى      لـخـطــــــــــــــــــواتا                                               األدوا               

لهب .               –
كأس به ماء .     –
 سيقان من مواد –
  مختلفة .    

   
        
  

  مـن ول والسمكـاً فى الطــريبـة تقـاويــان متســـدة سيقــعز ــجه –
  ب ، الحديد ، البالستيك ) .            ( األلمونيوم ، الخش   
  اـفيه اء ثم ضعـم بتسخين المــوق اللهب وقـاء فـــع كأس المــض –
  السيقان األربع .        
  امسك ساق األلومنيوم من طرفها . –
  د ،ـالحدي اقــرى ( ســـان األخــع السيقــة مــوة السابقــرر الخطـك –
  ب ) .    ساق البالستيك ، ساق الخش   

  

                            
  المالحظـــــــــــــــــــات

                   
  االستنتـــــــــــــــــــــــــــاج

  ـرارة عندمـا تمسك بساقـد بالحـر اليــتشعـ –
  أو األلومنيوم .الحديد    
  اقـا تمسك بسـرارة عندمـال تشعر اليد بالح –
  .بساق الخشب  أو البالستيك   

يقان وال  ض الس الل بع ل خ رارة تنتق الح
عها  ة وض ر نتيج بعض اآلخ الل ال ل خ تنتق
رارة  ل الح ث تنتق اخن حي اء الس ى الم ف
د  م الحدي وم ث اق األلومني الل س رعة خ بس

  وال تنتقل خالل البالستيك والخشب .      
 

  :  تنقسم المواد من حيث توصيلها للحرارة إلى نوعين    

(  المـواد جيدة التوصيل للحرارة    المقارنةوجـه 
  الموصلة )

( العازلة المـواد رديئة التوصيل للحرارة     

رارة   التعريف   ريان الح مح بس ى تس واد الت ى الم   هى المواد التى ال تسمح بسريان الحرارة خاللها ه
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  خاللها . 
  
  

  االستخدام  

  صناعة أوانى الطهى .) ١(
  . رصناعة القدو) ٢(
  . صناعة غاليات المنازل والمصانع) ٣(

  .أوانى الطهى  صناعة أيدى) ١(
  .صناعة أيدى القدور ) ٢(
  .صناعة أيدى الغاليات ) ٣(
  ةــــة فى عمليـــالمستخدماألدوات صناعة ) ٤(

       وغرف الطعام . تحضير      
        . صناعة مقبض المكواة الكهربية) ٥(

 الهواء – الورق – الزجاج – البالستيك – الخشب  .الزئبق  –األلومنيوم  – ديدالح – النحاس  أمثلــــة 

***************************************************************************  
  :  اختالف درجة توصيل المعادن المختلفة للحرارة:  نشاط     

  

  

الرسم التوضيحى         الـخـطــــــــــــــــــوا                                                األدوات                

دنيان  امالن مع  –ح
ة  يقان معدني ثالث س
ول  س الط ا نف له
والسمك من النحاس 

والحديد  واأللومنيوم
رافين  – مع ب  –ش

ب  ابيس مكت  –دب
ب  در لله  –مص

ساعة إيقاف .         

  ن الشمع المنصهرـاط مـع نقـع بضـن وضـرافيع البـل شمـأشع –
  على طرف كل ساق معدنية من السيقان الثالثة .            
  اق دبوس مكتبــرف كل سـر على طـع المنصهـثبت فى الشم –
  وذلك قبل أن يتجمد الشمع المنصهر .           
  ضع السيقان الثالث على الحاملين المعدنيين كما بالشكل . –
  فوق وى على شمع البرافينـراف السيقان التى ال تحتـأطع ـض –
  مصدر اللهب .   
  . ساق ابدأ بحساب الزمن الالزم لسقوط دبابيس المكتب من كل –
     

  

                    
 المالحظـــــــــــــــــــات

                         
 االستنتـــــــــــــــــــــــــــاج

ة ة ملحوظ د  هام : عن
الل  رارة خ ريان الح س
دد  ا تتم ادن فإنه المع

اس أوالً     وتزداد فى الحجم . اق النح ن س دبوس م اقط ال تس
ثم من ساق األلومنيوم ثانياً ثم من ساق 

 الحديد ثالثاً .

ث  رارة حي يلها للح ى توص ف ف ادن تختل المع
وم  ن األلومني رع م رارة أس يوصل النحاس الح

والحديد .
***************************************************************************  

  اإلجابة  علل لما يأتى                                   م
  .ألنهما من المواد جيدة التوصيل للحرارة   تصنع أوانى الطهى من النحاس واأللومنيوم ؟ ١
  .ألنهما من المواد رديئة التوصيل للحرارة   ك ؟تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البالستي ٢
  . يسمح بسريان الحرارة خالله  ألنه  ؟جيدة التوصيل للحرارة األلومنيوم من المواد  ٣
  .  ال يسمح بسريان الحرارة خالله  ألنه  ؟رديئة التوصيل للحرارة من المواد البالستيك  ٤
ذ ٥ ناعة النواف د ص اج عن وحى الزج ين ل افة ب رك مس  ت

  الزجاجية فى البلدان الباردة ؟
ؤدى ألن  ا ي رارة مم يل للح ة التوص ادة رديئ واء م اله
ى ً  إل يفا زل ص داخل المن رارة ل ول الح دم وص دم  ع وع

  .شتاًء  من المنزل إلى الخارج تسربها
ى   ؟تترك فجوات بين قضبان القطارات  ٦ ؤدى إل ا ي دد مم دما تتم واء عن ا الت دث له حتى ال يح

  .طاراتالقوقوع حوادث 
ى  ٧ ة ف وفية الثقيل س الص تستخدم األغطية الثقيلة والمالب

  فصل الشتاء ؟
  .للمحافظة على حرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة 

   
    

  
  

  ......... التوصيل للحرارة .......جميع المعادن ..  –١
 ..... الحرارة أسرع من األلومنيوم .......... يوصل –٢

أكمل ما 
أت
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١٠

 ور .............. الحرارة صورة من ص –٣
 ........... ...... و ...........من استخدامات المواد جيدة التوصيل للحرارة ...... –٤
 .درجة الحرارة عبارة عن ........... فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة األجسام  –٥
 ................... و... ................ من استخدامات المواد رديئة التوصيل للحرارة –٦
 ........... ....... و.................  ومن المواد جيدة التوصيل للحرارة .................  –٧
 .................  و................. و من المواد رديئة التوصيل للحرارة .................  –٨
 .... فى درجة الحرارة ........حرارة إلى الجسم ............ فى درجة ال.........تنتقل الحرارة من الجسم ... –٩

  ........ ............... مثل ...............................المواد جيدة التوصيل للحرارة هى المواد التى ....... –١٠
 ....... ..........مثل .......... ...........................المواد رديئة التوصيل للحرارة هى المواد التى ...... –١١
 ..... ............. بينهما مسافة بها ................فى البالد الباردة تصنع النوافذ الزجاجية من ...... –١٢
 .المعادن المختلفة ............... فى درجة توصيلها للحرارة  –١٣
 ................... و... ..النحاس يوصل الحرارة أسرع من .............. –١٤
 ...... بين كل قضيبين من قضبان السكك الحديدية ...تترك ........ –١٥
 ...... ............... ألنها ................ أو .............. أو ..........تصنع أوانى الطهى والغاليات من ...... –١٦
 ...... يصنع مقبض المكواة من ................ ألنه .......... –١٧
 ......... جهاز يستخدم فى قياس درجات الحرارة .......... –١٨
   . الجسم...... ........... أو ..........فى التعبير عن مدى ..... مؤشردرجة الحرارة عبارة عن  –١٩
  ن .......................................... بينما تصنع مقابض أوانى الطهى والقدور ممن والغاليات  تصنع أوانى الطهى –٢٠
  تستخدم األغطية الثقيلة والمالبس الصوفية شتاًء حتى ............................. –٢١

***************************************************************************  
  
  

   . للحرارة التوصيل جيدة المواد جميع –١
   . الخشب ارةللحر التوصيل جيدة المواد من –٢
  . البالستيك من والغاليات الطهى أوانى تصنع –٣
     . النحاس من والقدور الطهى أوانى مقابض تصنع –٤
 .  األلومنيوم للحرارة التوصيل رديئة المواد من –٥
   هى من مواد جيدة التوصيل للحرارة . الطمقابض أوانى  عتصن –٦
   . حرارةالة جدرتالف فى خا جودوجسمين  نالنتقال الحرارة بي يشترط –٧
    تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم األقل فى درجة الحرارة إلى الجسم األعلى فى درجة الحرارة . –٨
    يفضل ارتداء المالبس الصوفية الثقيلة شتاء ألنها جيدة التوصيل للحرارة .  –٩

   . على فتحها  يساعدنى لزجاجة دالمعصب ماء ساخن على الغطاء  –١٠
   جميع المواد جيدة التوصيل للحرارة .  –١١
   ت الحرارة .درجاير غيرة عند تبعدم ترك مسافات بين قضبان السكك الحديدية يؤدى إلى أضرار ك –١٢
  الهواء مادة رديئة التوصيل للحرارة . –١٣
   .  الساخنةتنتقل الحرارة من األجسام الباردة إلى  –١٤
    ة أسرع من األلومنيوم . النحاس يوصل الحرار –١٥

***************************************************************************  
  

   

    .  بدرجات واحدةالمعادن المختلفة تنقل الحرارة  –١
  بسريان الحرارة خاللها مثل األلومنيوم .  ال تسمحالتوصيل للحرارة هى المواد التى  رديئةالمواد  –٢
  التوصيل للحرارة . جيدالخشب  –٣
      .  الصيفنلبس المالبس الصوفية فى فصل  –٤
   .  الحديدأفضل المعادن فى توصيل الحراة هو  –٥
  .: صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم آلخر  درجة الحرارة –٦
 . تساوى الجسمين فى درجة الحرارةلكى تنتقل الحرارة من جسم آلخر يشترط  –٧

صحح ما تحته 
خط

) ×) أو عالمة (ضع عالمة (
ل أ
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 .فى درجة الحرارة  األعلىفى درجة الحرارة إلى الجسم  األقلالحرارة دائًما من الجسم  تنتقل –٨
 .جميع المواد فى توصيلها للحرارة  تتشابه –٩

 . الخشب أو البالستيكمن المواد الموصلة للحرارة  –١٠
 . النحاس يصنع مقبض المكواة الكهربية من –١١
 . دة التوصيل للحرارةجيتصنع مقابض أوانى الطهى من مواد  –١٢
  . البالستيكتصنع أوانى الطهى من  –١٣
 . جيدة التوصيل للحرارة األغطية الثقيلة والمالبس الصوفية من المواد –١٤
  .   الكتلة وتزداد فى تنكمش فإنها خالل المعادن الحرارة سريان نتيجة –١٥
 . الطهى أيدى أوانىصناعة  فى للصدأ المقاوم الصُّلبيستخدم  –١٦

***************************************************************************  
  
  

    درجة الحرارة )  –الوزن  –مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم ( الكتلة  –١
   الخشب )  –الحديد  –الزجاج  –( البالستيك                                   من المواد جيدة التوصيل للحرارة  –٢
    الكثافة )  –الحجم  –الكتلة  –( الوزن                                   تتمدد المعادن بالحرارة فتزداد فى  –٣
      النحاس )  –الزجاج  –الحديد  –( الفضة           كل مما يأتى من المواد جيدة التوصيل للحرارة ما عدا  –٤
  الزجاج ) –الحديد  –النحاس  –( األلومنيوم                            التالية أبطأ توصيالً للحرارة ؟  أى المواد –٥
  ) الزئبق – الحديد –النحاس – األلومنيوم                              (  هو الحرارة توصيل فى المعادن أفضل –٦
  ) ا للحرارةمعازلة تما –يل للحرارة صرديئة التو –يل للحرارة صة التو( جيديتم ارتداء المالبس الصوفية شتاء ألنها  –٧
  س )النحا –تيك سالبال –الورق  –( الهواء                      المواد التالية رديئة التوصيل للحرارة ما عدا  –٨
  ) للصدأ المقاومالصلب  – ب أو البالستيكشالخ –األلومنيوم  –س االنح(    نستخدم فى صناعة مقابض أوانى الطهى  –٩

   نت بيدك قطعة من الثلج تشعر بالبرودة نتيجة انتقال الحرارة مسإذا لم –١٠
  الهواء ) لج إلىثقطعة ال –لج إلى يدك ثقطعة ال –( يدك إلى قطعة الثلج                                              

  للحرارة التوصيل رديئة المواد من  –١١
  ) والنحاس األلومنيوم –والخشب الزجاج – والزجاج النحاس – واأللومنيوم الحديد                                            (  

  عدا ما للحرارة التوصيل جيدة المواد من يلى مما كل  –١٢
  ) والنحاس األلومنيوم –والخشب الزجاج – والحديد النحاس – واأللومنيوم الحديد                                             ( 

***************************************************************************  
  
  

  .جهاز يستخدم فى قياس درجات الحرارة  –١
 .المواد التى تسمح بسريان الحرارة خاللها  –٢
 .المواد التى ال تسمح بسريان الحرارة خاللها  –٣
 .طاقة تنتقل من جسم آلخر صورة من صور ال –٤
 .مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم  –٥
 .مواد تسمح بسريان الحرارة خاللها بسهولة  –٦
 .مواد ال تسمح بسريان الحرارة خاللها بسهولة  –٧
 .معدن يوصل الحرارة أسرع من األلومنيوم والحديد  –٨
 .حرارتها  زيادة حجم المادة عند رفع درجة –٩

 .شرط يجب توافره النتقال الحرارة من جسم آلخر  –١٠
 .مواد تستخدم فى صناعة مقابض أوانى الطهى والقدور والغاليات  –١١
  . مواد تستخدم فى صناعة أوانى الطهى والقدور والغاليات –١٢
 .نوع من المالبس تستخدم فى فصل الشتاء للحفاظ على درجة حرارة الجسم  –١٣
   اقة تنتقل من الجسم األعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم األقل فى درجة الحرارة .ط –١٤
    طاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد .         –١٥
   طاقة تجعلنا نحس بالسخونة أو البرودة .   –١٦
 . اليوميةَّ  حياتنا فى المستخدمة الطاقات اع أنو أهم من تعُد –١٧

اختر اإلجابة الصحيحة مما 
ن الق ن

أكتب المصطلح 
لال
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 بين قضبان القطارات . تترك –١٨
  مادة رديئة التوصيل للحرارة .   –١٩
  مادة جيدة التوصيل للحرارة .   –٢٠
  صناعة النوافذ الزجاجية فى البالد الباردة .   ىمادة تستخدم ف –٢١
    إناء يحتفظ بدرجة حرارة السوائل لفترة طويلة .   –٢٢

***************************************************************************  
  

  

 .تصنع مقابض أدوات الطهى من الخشب أو البالستيك  –١
 .تصنع أوانى الطهى من النحاس أو األلومنيوم  –٢
 .اإلحساس ببرودة الثلج عند مالمسته  –٣
 .اإلحساس بالسخونة عند لمس كوب به شاى ساخن  –٤
 .نرتدى المالبس الصوفية الثقيلة شتاء  –٥
 .ع أوانى الطهى من األلومنيوم تصن –٦
 .تصنع مقابض أوانى الطهى والغاليات من الخشب أو البالستيك  –٧
 .تترك مسافات مناسبة بين قضبان السكك الحديدية  –٨
 .تترك مسافات مناسبة بين أجزاء الكبارى المعدنية أو الخرسانية  –٩

 .جاج بينهما مسافة فى البالد الباردة تصنع النوافذ الزجاجية من لوحى ز –١٠
 .يصنع مقبض المكواه الكهربية من البالستيك  –١١
  الحديد من المواد جيدة التوصيل للحرارة . –١٢
    الخشب من المواد رديئة التوصيل للحرارة . –١٣

***************************************************************************  
  

  

   ساخن . لبنمالمسة اليد لكوب  –١
  مالمسة اليد لقطعة من الثلج .  –٢
  .تالمس جسمان أحدهما ساخن واآلخر بارد  –٣
 .تالمس جسمان ولم تنتقل حرارة من أحدهما لآلخر  –٤
 .أمسكت بطرف ساق زجاجية طويلة ، يالمس طرفها اآلخر موقد غاز مشتعل  –٥
 .صنع مقبض براد الشاى من النحاس  –٦
 .فجوات ) محسوبة بين كل قضيبين من قضبان السكك الحديدية أو المترو لم تترك مسافات (  –٧
 .تعذر نزع غطاء معدنى لبرطمان .. ثم سكبت عليه ماء ساخنًا  –٨
 .حاولت طهى الطعام فى إناء من البالستيك  –٩

 .صنعت النوافذ الزجاجية للمنازل فى البالد الباردة من لوح زجاجى رقيق واحد  –١٠
 .دم شخص مالبس صوفية ثقيلة فى فصل الشتاء لم يستخ –١١
 وضع كمية من الشاى الساخن فى ترموس الشاى .  –١٢
   . سريان الحرارة خالل المعادن –١٣

***************************************************************************  

  
  .اإلحساس بالبرودة شتاء  –١
 .ة طويلة نسبيًا االحتفاظ بسائل ساخنًا لمد –٢
  .تعذر نزع غطاء معدنى لزجاجة أو برطمان  –٣
  
  

  المواد جيدة التوصيل للحرارة .            –٣      درجة الحرارة .            –٢                   الحرارة .        –١
  المواد رديئة التوصيل للحرارة .            –٦                  .           التمدد  –٥             الترمومتر .           –٤

***************************************************************************  

علل لما 
أت

فى  ما الذى تتوقع حدوثه
ة اآلت اال ال

اكتب حال للمواقف
ة التال

ما المقصود 
ن كل

استخرج الكلمة 
الشاذة
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  األلومنيوم . –النحاس  –البالستيك  –الحديد  –١
  الزجاج .                 –النحاس  –البالستيك  –الخشب  –٢
  .  صناعة وتحضير األغذية –سخين الماء ت –طبخ الطعام  – تدفئة المنزل –٣
  .  صناعة وتحضير األغذية –الماء  تسخين –صناعة المنسوجات  –صناعة الزجاج  –٤
  .  صناعة مقبض المكواة الكهربية –صناعة غاليات المنازل والمصانع  –صناعة القدور  –صناعة أوانى الطهى  –٥

***************************************************************************  
  
  

  المواد جيدة التوصيل للحرارة .            –٣   .                   البالستيك –٢.                           األلومنيوم –١
  للحرارة .           المواد رديئة التوصيل  –٦   الخشب .                           –٥النحاس .                              –٤
 ***************************************************************************  

  
  

  

  المواد جيدة التوصيل للحرارة والمواد رديئة التوصيل للحرارة .                    –١
   الحرارة ودرجة الحرارة .                              –٢
  الصناعة .  ىالمنزل واستخدامات الحرارة ف ىحرارة فاستخدامات ال –٣
  باليد . قطعة من الثلجومالمسة  كوب شاى ساخنمالمسة  –٤

***************************************************************************  
  

  
  

  . أمامك ملعقتان كما بالشكل وأردت أن تستخدم إحداهما لتقليب سائل ساخن  –١
  أيهما تفضل أن تستخدم ؟ ولماذا ؟        

  الصناعة ) ؟   –فيم تستخدم الحرارة فى ( المنزل  –٢
  : ما معنى أن –٣

  .األلومنيوم يسمح بسريان الحرارة من خالله  –    
  .الخشب ال يسمح بسريان الحرارة من خالله  –    
  : من الشكل المقابل –٤

  ماذا تالحظ ؟ –    
  تج ؟ماذا تستن –    
  
  
  
  : انظر إلى الشكل الموضح بالرسم ، ثم أجب عن األسئلة التالية –٥

  أى اليدين تشعر بالحرارة ؟  –     
  فسر ما حدث . –     

  
  
  
  
  
    
  

  

  

ومتر   تخدم  :  الترم از يس و جه ه
رة  لقياس درجة الحرارة . وتعتمد فك

ى  ه عل ع عمل ائل م م الس ر حج تغي
وائل  دد الس رارة ( تم ة الح تغير درج

 بالحرارة وانكماشها بالبرودة ) .

أسئلة 
ة تن

أذكر أهمية 
ل ل نا

 مقبض من البالستيك

 مقبض من األلومنيوم

 ملعقة من األلومنيومملعقة من 

 كوب به ماء ساخن

يد يسرى       يد 

صلصال 

ماء 

أزرا

قارن بين كل
ن
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  : من خالل قياس درجة الحرارة
  ) نتعرف على درجة حرارة الجو التى تؤثر على أنشطتنا الحياتية .  ١(
  ة أجسامنا للتعرف على حالتنا الصحية .) نتعرف على درجة حرار٢(
  تتطلب درجة حرارة معينة .  ى) مهمة جداً فى بعض الصناعات الغذائية الت٣(

***************************************************************************  
  :  : اصنع ترمومتر بنفسك نشاط

  

  الرسم التوضيحى           تالـخـطــــــــــــــــــوا          األدوات
ى  ول إيثيل  –كح

تيكية  ة بالس زجاج
ر  – ون أحم  –ل

ة  ال  –ماص صلص
اء  – ا م أس به ك

ئ  ا  –داف أس به ك
ثلج ة  – ماء م ورق
واة الم  – مق أق

  تلوين مختلفة .

  ) امأل منتصف الزجاجة بكمية من الكحول اإليثيلى .١(
  ) أضف بضع قطرات من اللون مع التقليب .٢(
  ضع الماصة فى الزجاجة بحيث ال تلمس قاع الزجاجة .   )٣(
  ) استخدم الصلصال فى تثبيت  الماصة وغلق فوهة الزجاجة .٤(
ذين٥( ر ه ة عب قين  ) قص فى الورقة المقواة شقين ثم ألصق الماص الش

  ، ضع
ق       ن طري ة ع ائل بالماص توى الس د مس ى  عالمة عن وين عل م التل قل

  الورقة .   
ائل) ضع الز٦( بالماصة  جاجة بين يديك والحظ ما يحدث لمستوى الس

  ، ضع
  آخر . عالمة عند مستوى السائل باستخدام قلم تلوين     

توى٧( ا يحدث لمس ثلج والحظ م اء م ا م أس به ى ك ع الزجاجة ف  ) ض
  السائل

بالماصة ، ضع عالمة عند مستوى السائل باستخدام قلم تلوين آخر       
              .   

  

                            
  المالحظـــــــــــــــــــات

                                                
  االستنتـــــــــــــــــــــــــــاج

ه  ائل وارتفاع دد الس ة تم ون بالماص دما تك عن
ون  دما تك ه عن دين وانخفاض ين الي ة ب الزجاج

  .       كأس التى بها ماء مثلجفى الالزجاجة 

تغير حجم السائل الموجود به الفكرة األساسية لعمل الترمومتر هى 
ائل دد الس ث يتم رارة حي ة الح ر درج ع تغي نكمش  م الحرارة وي ب

  بالبرودة .
    

     

  

         ) الترمومتر المئوى .  ٢(              ) الترمومتر الطبى . ١( :  اـهـنـرات ومـتـومـرمـتـن الـواع مـدة أنـد عـوجـي
                                                  

وجه     
  المقارنة

الترمومتر            
 الطبى

الترمومتر            
 المئوى

 

   

 التــركيب

  أنبوبة زجاجية شفافة .) ١(
  . أنبوبة شعرية) ٢(
  . ) يتجمع به الزئبق ( مستودع) ٣(
  .   اختناق) ٤(

  ة شفافة .) أنبوبة زجاجي١(
  ) أنبوبة شعرية .٢(
  . ) يتجمع به الزئبق (مستودع ) ٣(
  

  سيليزية . ٤٢٥سيليزية إلـى  ٣٥٥من  التدريــج
  ( كل درجة مقسمة إلى عشرة أجزاء )

  سيليزية . ١٠٠٥سيليزية إلـى  ٥من صفر
  ( كل درجة مقسمة إلى عشرة أجزاء )

السائل 
 المستخدم 

  الزئبق .  الزئبق .

  قياس درجة حرارة السوائل .  قياس درجة حرارة جسم اإلنسان .اماالستخــد
 

الرســــــم
  

      

    

 منيومملعقة من األلو

شريط 
  ورق

صلصا

 ماصة

زجاجة 
 بالستيكية

كحول 
مضاف له 

أ ن ل



   http://egy-learning.blogspot.com.eg/
   
  

   
١٥

     
   

  
  
  
  
  
  
  

                

                                   الترمومتر الطبى                                                                                   
  الترمومتر المئوى

 األنبوبة من اآلخر الطرف ، طرفيها  أحد من مْغلقة شْعرية أنبوبة بها يوجد ، شفافةال زجاجيَّةال نبوبة: األ مالحظة هامة
ع بمستودع يتَّصل الشعرية   . الزئبق به يتجمَّ

***************************************************************************  
  :  استخدام الترمومتر الطبى فى قياس درجة الحرارة:  نشاط

الـخـطــــــــــــــــــوات والرسم التوضيحى                                                   األدوات              

ى . ١( ومتر طب ) ترم
ى ٢( ول إيثيل . ) كح
  .) منديل ورقى  ٣(

      متر الطبى باستخدام الكحول اإليثيلى . ) طهر الترمو١(
  . قطعة قطن طبى) جفف الترمومتر جيداً من الكحول باستخدام ٢(
  رج الترمومتر جيداً حتى يعود الزئبق إلى المستودع .    ) ٣(
  ) ضع الترمومتر أسفل اللسان لمدة دقيقة واحدة .٤(
  ى المؤشر .) اخرج الترمومتر من الفم وسجل القراءة الظاهرة عل٥(
  ) طهر الترمومتر باستخدام الكحول وضعه فى العلبة الخاصة به .٦(

         
  المالحظـــــــــــــــــــات

  االستنتـــــــــــــــــــــــــــاج                                                        

ه  ق وارتفاع دد الزئب تم
ى  عرية حت ة الش باألنبوب

  د درجة ما .      يتوقف عن

د  الترمومتر الطبى يستخدم فى قياس درجة حرارة جسم اإلنسان وذلك من خالل تحدي
ة  ى درج دل عل ذى ي الترمومتر وال ق ب طح الزئب توى س ده مس ف عن ذى يتوق رقم ال ال

  حرارة جسم اإلنسان .
  
      

  
  
  
  
 
  
  
  

       
   

   

  
  
  
  
  
  

  تطبيقات تكنولوجية
د  ض يوج بع
ومتر ةالرقم اتالترم  ي

تخدم ى تالو ةالحديث تس
اس ة  لقي رارة الدرج ح

 .عن األطفال خاصة 

  رسـاحت
ومتر  ى الترم غط عل ال تض
ى ال  وة حت نانك بق بأس
ا  كب م ك وينس ر بفم ينكس
به من زئبق بفمك ويؤدى 

 .  إلى حدوث التسمم 

  علماء أفادوا البشرية
ر ١٧٤٢صمم العالم السويدى إندريس سيليسيوس التدريج السيليزى عام  ى  م وفيه اعتب د ه هار الجلي ة انص درج

يليزية  ١٠٠وقسم المسافة بينهما إلى  ٥ ١٠٠درجة غليان الماء هى و الصفر دة س ة واح ادل درج قسم كل قسم يع
  ) .س ٥ ١(

  معلومات إثرائية
  سيليزية وقد تزيد قليالً أو تقل فى حالة التعرض للمرض . ٥ ٣٧رة اإلنسان السليم صحياً هى درجة حرا) ١(
  سمى الترمومتر المئوى بهذا االسم بسبب تقسيم المسافة بين درجة انصهار الثلج ودرجة غليان الماء إلى )٢(

   قسم .   ١٠٠      
  ن درجات الحرارة  بالتدريجـر عـا يعبـرارة أحدهمـات الحـترات على تدريجيين لدرجـوى بعض الترمومـتحت) ٣(

  ودرجة حرارة صفر سيليزية تقابل واآلخر يعبر عن درجات الحرارة عن طريق التدريج الفهرنهايت السيليزى     
  . فهرنهايت  ٥ ٢١٢تقابل  ١٠٠فهرنهايت و  ٥ ٣٢درجة حرارة      

  مالحظات هامة
  ولـالكحر الترمومتر الطبى باستخدام ـيطه )١(

    اإليثيلى .     
  عــم وضـرارة يتـة الحــل درجـد تسجيـعن )٢(

  الترمومتر بشكل رأسى ويكون اتجاه النظر     
  عمودى على الترمومتر .      

 أنبوبة شعرية

نبوبة اختناق فى األ زجاجية سميكةأنبوبة   

  مستودع زجاجى
يحتوى على 

أعلى درجة فى الترمومتر 
والتى تمثل درجة غليان 

ر أقل درجة فى الترمومت
  والتى 
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  بةاإلجا  علل لما يأتى                          م
ى   ١ ومتر الطب ى الترم تودع ف ود مس وج

  والمئوى ؟
  .حتى يتجمع به الزئبق 

نان   ٢ ومتر باألس ى الترم غط عل دم الض ع
  بقوة ؟

ى  ؤدى إل الفم وي ق ب ن زئب ه م حتى ال ينكسر الترمومتر وينسكب ما ب
  حدوث التسمم .

اول   ٣ ن متن ومترات ع اد الترم ب إبع يج
  األطفال ؟

  ادة سامة .الحتوائه على الزئبق وهو م

اء   تسمية الترمومتر المئوى بهذا االسم  ؟  ٤ ان الم ة غلي ثلج ودرج هار ال ة انص ين درج بسبب تقسيم المسافة ب
  .قسم  ١٠٠إلى 

الترمومتر   ٥ وى ب ومتر المئ مية الترم تس
  السيليزى  ؟

ويد الم الس ى الع بة إل دريج  ىنس مم الت ذى ص يوس ال دريس سيليس إن
  م  . ١٧٤٢السيليزى عام 

ن   وجود اختناق فى الترمومتر الطبى ؟  ٦ تمكن م ى ن تودع حت ى المس رعة إل ق بس وع الزئب ع رج ى يمن حت
  .تسجل القراءة بسهولة 

اس   ٧ ى قي ى ف ومتر الطب تخدم الترم ال يس
                         درجة غليان الماء ؟

ن  دأ م ه يب ى  ٥ ٣٥ألن تدريج ان الم ٥ ٤٢س إل ة غلي اء س ودرج
  س وبالتالى سينفجر الترمومتر . ٥ ١٠٠

ل   ٨ ى قب ومتر الطب ب رج الترم يج
  استخدامه ؟

  حتى يرجع الزئبق إلى المستودع قبل قياس درجة الحرارة .

اس   ٩ ى قي ال يستخدم الترمومتر المئوى ف
درج  ه م م  أن ان رغ رارة اإلنس ة ح درج

  س ؟ ١٠٠٥من صفر إلى 

  دع لعدم وجود اختناق .ألن الزئبق يرجع بسرعة إلى المستو

ن  ١٠ دأ م ى يب  ٥ ٣٥تدريج الترمومتر الطب
  سيليزية ؟ ٥ ٤٢س إلى 

  ألن درجة حرارة اإلنسان الحى الطبيعى توجد فى هذا المدى .

ى  ١١ عه ف ى بوض ومتر الطب ر الترم ال يطه
  ماء مغلى ؟

ر ـج الترمومتـة تدريـس ونهاي ٥ ١٠٠اء ـان المـة غليـألن درج
 فيتمدد الزئبق ويضغط على األنبوبة الشعرية فتنكسر س  ٥ ٤٢الطبى

ع  ١٢ رارة يوض ة الح جيل درج د تس عن
ر  اه النظ ون اتج ياً ويك ومتر رأس الترم

  عمودى على الترمومتر ؟

  حتى تكون الدرجة المقاسة دقيقة .

هولةيستخدم الزئبق فى الترمومترات ؟         ١٣ ه بس ن رؤيت ون يمك ائل فضى الل من خالل زجاج  ألنه معدن س
ومتر  رارة والترم يل للح د التوص ى وجي دد ( تعط ة التم ادة منتظم م

رارة )  ة الح ا لدرج عريةوتقديراً دقيق ة الش دران األنبوب ق بج  ال يلتص
 سيليزية  ٥ ٣٥٧سيليزية و ٥ ٣٩ –حرارة   ىيبقى سائال بين درجتو

    .  يعطى الزئبق مدى واسع لقياس درجة الحرارةوهذا 
ة يعطى ا ١٤ اس درج ع لقي دى واس لزئبق م

  الحرارة ؟
ين درجت ائال ب ى س ه يبق رارة   ىألن يليزية و ٥ ٣٩ –ح  ٥ ٣٥٧س

  سيليزية .
ةيعطى الزئبق  ١٥ ا لدرج تعطى تقديراً دقيق

  ؟ الحرارة
  .  مادة منتظمة التمددألنه 

دريج  ١٦ و الت يس ه يليزى ل دريج الس الت
  الوحيد للترمومترات ؟

رى  دريجات أخ ود ت ى ( لوج ل الفهرنهيت ى  ٥ ٣٢مث )  ٥ ٢١٢إل
  ) . ٥ ٧٣٣إلى  ٥ ٣٢٧(  الكلفنو

***************************************************************************  
  اإلجابة  ماذا يحدث عند                  م
ان  وضع الترمومتر الطبى فى ماء مغلى ؟ ١ ا مك يس له رة ل ة كبي ق بدرج يتمدد الزئب عرية  س ة الش ى األنبوب ف

ر . ة فتنفج دار األنبوب ى ج دة عل غط بش ر )  أو فيض ر ( ينفج : ينكس
  الترمومتر .

تودع  عدم وجود اختناق فى الترمومتر الطبى ؟ ٢ ى المس رعة إل ق بس وع الزئب الرج راءة ف جل الق ن تس تمكن م  ن
   الصحيحة 
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ن ٣ دالَ م ومترات ب ى الترم اء ف استخدام الم
  الزئبق ؟

ر عب ق فاف . يص اء  ش ائل ألن الم طح الس راءة  أواءة س ون ق : تك
  التدريج غير دقيقة .

  .سيليزيوس  º ١٠٠يقيس الترمومتر المئوى     ؟ وضع الترمومتر المئوى فى ماء يغلى ٤
وضع الترمومتر الطبى تحت لسان إنسان  ٥

  ؟سليم لمدة دقيقة 
  .سيليزيوس  º ٣٧يعين الترمومتر الطبى 

ى  ٦ اد عل دير االعتم ى تق س ف ة اللم حاس
  ؟ درجات الحرارة

  . تقدير درجات الحرارة يكون غير دقيقيكون 

*************************************************************************** 
   

    
  

  
  

  ........ تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من درجة حرارة .................. وينتهى عند درجة حرارة ........ –١
 يوجد اختناق فى الترمومتر ...............  –٢
 ......................  و ..................... الترمومترات من نوعان يوجد –٣
  .......................  ىف الطبى الترمومتر يستخدم بينما........... ............ فى المئوى الترمومتر يستخدم –٤
 .......................  تغير مع به الموجود السائل  ...................... تغير هى الترمومتر لعمل ساسيةاأل الفكرة –٥
  ........ ..................تقاس درجة الحرارة باستخدام .... –٦
  .... فى قياس درجة................. فى قياس درجة حرارة السوائل المختلفة بينما يستخدم ................يستخدم ....... –٧

  .جسم اإلنسان  حرارة      
 ......... بالبرودة .............. بالحرارة و ...........السوائل ..... –٨
 ........... ...............أفضل الترمومترات لقياس درجة حرارة األطفال هو .... –٩

 . ............درجة حرارة جسم اإلنسان السليم = .... –١٠
 ...... ............... فى الترمومتر الطبى بين المستودع وبداية األنبوبة ...........يوجد ...... –١١
 تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من ............. إلى .............  –١٢
 .فى الترمومترات قسمت كل درجة إلى ................ أقسام  –١٣
 يبدأ من ............. إلى .............  وىالمئتدريج الترمومتر  –١٤
 ...... ...السائل المناسب لالستخدام فى الترمومترات هو .......... –١٥
   فى الترمومتر المئوى أقل درجة هى ................ وأعلى درجة هى ..............  –١٦
  ...........................ر على نتعرف على درجة حرارة الجو التى تؤثمن خالل درجة الحرارة  –١٧
 .........................نتعرف على درجة حرارة أجسامنا للتعرف على من خالل درجة الحرارة  –١٨
    ويتصل الطرف اآلخر بـ ........................ طرفيها  أحد من مْغلقةبالترمومتر تكون  شْعريةال نبوبةاأل –١٩
   .................... بى باستخدامر الترمومتر الطـيطه –٢٠
  على الترمومتر .  .............. ويكون اتجاه النظر ...............الترمومتر بشكل  يتم وضع عند تسجيل درجة الحرارة –٢١
      . اللون ....................معدن سائل  الزئبق –٢٢
  .  لدرجة الحرارة ......................الزئبق مادة منتظمة .................. مما يعطى . –٢٣
   .   لقياس درجة الحرارة.................. يعطى ............. و ................. مما  حرارة ىسائال بين درجتالزئبق يبقى  –٢٤

***************************************************************************  
  
  

    . اإلنسان جسم حرارة درجة قياس فى المئوى رمومترالت يستخدم –١
   . سيليزية درجة ١٠٠ حتى الصفر من يبدأ الطبى الترمومتر تدريج –٢
   . السوائل حرارة درجة قياس فى الطبى الترمومتر يستخدم –٣
   . السائل مستودع فوق اختناق المئوى الترمومتر فى يوجد –٤
  . الماء هو الطبى ترالترموم فى المستخدم السائل –٥
     . مئوية درجة ٤٢ حتى ٣٥ من يبدأ المئوى الترمومتر تدريج –٦
    . ة للحرار التوصيل ردئ الزئبق –٧

أكمل ما 
أت

) ×) أو عالمة (ضع عالمة (
ل أ
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   من خواص الزئبق كسائل ترمومترى أنه مادة منتظمة التمدد .  –٨
   صناعة الترمومتر المئوى .  ىيستخدم الماء ف –٩

     فى الترمومتر الطبى . الكحول هو السائل المستخدم  –١٠
     يستخدم الزئبق في صناعة الترمومترات .  –١١
 األنبوبة التى يتحرك فيها الزئبق فى الترمومتر متسعة . –١٢
 . تعتمد فكرة عمل الترمومتر على خاصية تمدد السوائل بالحرارة وانكماشها –١٣
 وى .ئتقاس درجة حرارة المريض بالترمومتر الم –١٤
 سيليزية . درجة ٨٠تطهير الترمومتر الطبى بوضعه فى سائل درجة حرارته  نيمك –١٥
 ال يمكن االعتماد على حاسة اللمس فى تقدير درجة الحرارة . –١٦
   ند قياس درجة حرارة األطفال .عام الترمومتر الرقمى داستخضل في –١٧

***************************************************************************  
  

   

     .  بالماء استخدامهيطهر الترمومتر الطبى قبل  –١
  .  الماءالسائل المستخدم في الترمومتر الطبى هو  –٢
   لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع .  أنبوبة شعريةيوجد بالترمومتر الطبى  –٣
   . الكتلةالترمومتر الطبى هو جهاز يستخدم لقياس  –٤
 .فى قياس درجة حرارة السوائل  الطبى الترمومتر يستخدم –٥
 . كحول يحتوى مستودع الترمومتر الطبى على –٦
    .الماء المغلىيستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة  –٧
   . الترمومتر المئوىيوجد اختناق بين المستودع وبداية األنبوبة الشعرية فى  –٨
 .خدم لقياس درجة الحرارة هو جهاز يست الميزان الرقمى –٩

 . فهرنهيتية º ٣٥درجة حرارة اإلنسان السليم صحيا =  –١٠
 . رجه فقطقبل استخدام الترمومتر الطبى يجب  –١١
 .ثم تجفيفه  ماء يغلىيتم تطهير الترمومتر الطبى بغمسه فى  –١٢

***************************************************************************  
  
  

    ................................ على الترمومتر عمل فكرة تعتمد –١
 . الحرارة درجة تغير مع السوائل حجم تغير –          .  الحرارة درجة تغير مع الغازات حجم تغير –      

 . الحرارة درجة تغير مع لالسوائ كتلة تغير –           .  الحرارة درجة تغير مع الغازات كتلة تغير –      
  .......................... فى المئوى الترمومتر عن الطبى الترمومتر يختلف –٢
 . الشعرية المجموعة فى اختناق وجود –                   . المستودع فى الموجودة المادة نوع –      

 . الحرارة درجة بتغير به الموجودة السوائل حجم تأثر –                               . منها المصنوع المادة نوع –      
  ..................................   هى الطبى الترمومتر تدريج ونهاية بداية –٣
 .سيليزية درجة ٤٥ إلى سيليزية درجة ٣٥ – .           سيليزية درجة ٤٢ إلى سيليزية درجة ٣٥ –      

 .سيليزية درجة ٤٥ إلى سيليزية درجة ٣٢ –            .سيليزية درجة ٤٢ إلى سيليزية درجة ٣٢ –      
  ......................... ماعدا ترمومترى كسائل الزئبق خواص من يلى مما كل –٤
 . الحرارة درجة لقياس محدود مدى يعطى – .                                    للحرارة التوصيل جيد –      

 . الشعرية األنبوبة بجدران يلتصق ال –                                       . التمدد منتظمة ادةم –      
  يجب رج الترمومتر الطبى جيداً قبل استعماله وذلك...................... –٥
 ك الزئبق إلى قمة الترمومتر )   ليتحر –لتطهيره  –ليعود الزئبق إلى المستودع  –لتنظيفه من التراب (                         

   السوائل )  –المعادن  –جسم اإلنسان  –( الغازات                      يستخدم الترمومتر المئوى في قياس درجة حرارة  –٦
   ن )وز –كتلة  –كثافة  –الفكرة األساسية لعمل الترمومتر هى تغير ...... الموجود به مع تغير درجة الحرارة . ( حجم  –٧
  تبريد )  –تسخين  –رج وتطهير  –( رج فقط                     ال بد من ............... الترمومتر الطبى قبل استخدامه .  –٨
 )   ٤٥٥ – ٤١٥ – ٣٧٥ – ٣٩٥(                                              درجة حرارة اإلنسان السليم صحياً  –٩

   نيوتن ) –سيليزيوس  –( جاليليو                                       المئوى ترمومتر  يطلق على الترمومتر –١٠

صحح ما تحته 
خط

اختر اإلجابة الصحيحة مما 
ن الق ن
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  الرقمى )  –الطبى  –( المئوى                   الترمومتر  ىيوجد اختناق فوق المستودع ف –١١
   مصمته )  –شعرية  –سطة االتساع متو –متسعة جدا  (     بق فى الترمومتر تكون ئى يتمدد بداخلها الزالتاألنبوبة  –١٢
 هواء ) –زئبق  –ماء  –كحول  (                          تودع الترمومتر الطبى علىسيحتوى م –١٣
  )ه حجميقل  –ر سينك –( يلتوى          من الخطأ وضع الترمومتر الطبى فى ماء مغلى ألنه  –١٤
 ) ١٢ – ١٠ – ٧ – ٥........... أقسام . ( .... تقسم كل درجة فى الترمومتر الطبى إلى –١٥
    الرقمى )  –الطبى  –( المئوى     الترمومترأفضل ترمومتر لقياس درجة حرارة األطفال هو  –١٦

***************************************************************************  
  
  

     . ةالسائل المواد حرارة درجة قياس فى تستخدم أداة –١
   . اإلنسان جسم حرارة درجة قياس فى تستخدم أداة –٢
   . الترمومترات صناعة فى المستخدم السائل –٣
 جهاز يستخدم  لقياس درجة الحرارة . –٤
  . تغير حجم السائل مع تغير درجة الحرارةتعتمد فكرة عمله على  جهاز –٥
  . وانكماشها بالبرودةتمدد السوائل بالحرارة تعتمد فكرة عمله على  جهاز –٦
  سيليزية . ٤٢٥سيليزية إلـى  ٣٥٥من ترمومتر تدريجه  –٧
 سيليزية . ١٠٠٥سيليزية إلـى  ٥صفرترمومتر تدريجه  –٨
 .ما تمثله أعلى درجة حرارة فى الترمومتر المئوى  –٩

 .ما تمثله أقل درجة حرارة فى الترمومتر المئوى  –١٠
  .فى الترمومتر الطبى  األنبــوبة الشعرية يوجــــد بين المستودع وبداية –١١
  .فى الترمومتر الطبى  يعمل على عدم رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع –١٢
   .º ١٠٠الماء   العالم الذى اعتبر درجة انصهار الجليد هى الصفر ودرجة غليان –١٣
   الترمومتر المناسب لقياس درجة حرارة األطفال .  –١٤
   .الترمومتر الطبى فى تطهير سائل يستخدم  –١٥
    الوضع الصحيح للترمومتر عند تسجيل درجة الحرارة . –١٦

***************************************************************************  
  

  

      .  الطبى للترمومتر الزئبق مستودع فوق الشعرية األنبوبة فى اختناق يوجد –١
 .  الماء غليان درجة لقياس الطبى مومترالتر يستخدم ال –٢
  . الترمومترات صناعة فى الزئبق يستخدم –٣
 .يجب رج الترمومتر الطبى قبل استخدامه  –٤
 .سيليزية  º ١٠٠استخدام الترمومتر المئوى فى قياس درجة حرارة اإلنسان رغم أنه مدرج من صفر إلى  ال يمكن –٥
 .سيليزية  º ٤٢سيليزية إلى  º ٣٥تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من  –٦
 .ينصح بوضع الترمومترات ( الطبى والمئوى ) بعيدا عن متناول األطفال  –٧
 .من الخطأ الضغط بأسنانك بقوة على الترمومتر الطبى  –٨
 .ال يطهر الترمومتر الطبى بوضعه فى ماء مغلى  –٩

 .ًما ويكون خط النظر عموديًا على الترمومتر عند أخذ قراءة درجة الحرارة نضع الترمومتر رأسيًا تما –١٠
 .التدريج السيليزى ليس هو التدريج الوحيد للترمومترات  –١١
     أهمية المستودع في الترمومترات .  –١٢
 ؟درجة حرارة الجو أهمية التعرف على  –١٣
   ؟درجة حرارة أجسامنا أهمية التعرف على  –١٤

***************************************************************************  
  
  

 .استخدمت الماء النقى فى عمل نموذج لترمومتر  –١
 .سيليزية  º ٤٠قيست درجة حرارة زميلك فكانت  –٢

تب المصطلح أك
ل ال

علل لما 
أت

فى  ما الذى تتوقع حدوثه
ة اآلت اال ال



   http://egy-learning.blogspot.com.eg/
   
  

   
٢٠

 .حاولت قراءة درجة الحرارة التى يسجلها الترمومتر وهو فى وضع مائل وخط النظر ليس عموديًا على الترمومتر  –٣
 .تناق فى الترمومتر الطبى عدم وجود اخ –٤
  .حاول شخص تطهير ترمومتر طبى بوضعه فى ماء يغلى  –٥
 وضع الترمومتر الطبى تحت لسان إنسان سليم لمدة دقيقة . –٦
 ***************************************************************************  

 
  
 .طبى السام عدم تعرض األطفال ألخطار زئبق الترمومتر ال –١
  .أردت أن تكون القراءة التى يعينها ترمومتر لدرجة حرارة سائل دقيقة  –٢
 ***************************************************************************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

  
  
  
  
  
  

  
***************************************************************************  

  
  

  

  ترمومتر السوائل ) .  –ى الترمومتر الطب –الترمومتر السيليزى  –( الترمومتر المئوى  : استخرج الكلمة الشاذة –١
  قارن بين الترمومتر الطبى والترمومتر المئوى .  –٢
 الكحول ) .   –الزئبق  –الترمومتر الرقمى  –الترمومتر المئوى  –( الترمومتر الطبى :  فيم يستخدم كل من –٣
  :  الشكل المقابل ثم أجب أنظر إلى –٤

 ما الذى يمثله الشكل المقابل ؟  –    
 أكتب البيانات على الرسم المقابل .  –    
 فيم يستخدم الشكل المقابل ؟  –    
 ما تدريج الشكل المقابل ؟  –    
  :  الشكل المقابل ثم أجب أنظر إلى –٥

 ما الذى يمثله الشكل المقابل ؟  –    
 أكتب البيانات على الرسم المقابل .  –    
 فيم يستخدم الشكل المقابل ؟  –    
 ما تدريج الشكل المقابل ؟  –    
 بم يطهر الشكل المقابل ؟  –    

  

(ب) (أ)
  الجرام –
  جرام الكيلو –
  النيوتن –
  السيليزية الدرجة –
  

   الوزن  قياس وحدة –
   الحرارة  رجةد قياس وحدة –
   الثقيلة  األجسام كتلة قياس وحدة –
   الخفيفة  األجسام كتلة قياس وحدة –
   الحجوم  قياس وحدة –

(ب)(أ)
  النحاس –
  البالستيك –
  الزئبق –
  الكحول –
 

  للحرارة التوصيل رديئة المواد من –
  األلومنيوم من أسرع الحرارة يوصل –
  ترمومتراتال صناعة فى يستخدم سائل –
  االستخدام قبل الترمومترات لتطهير يستخدم سائل –
  األسمدة صناعة فى يستخدم –

أسئلة 
ة تن

اكتب حال للمواقف
ة التال

)١
)٢

)٤( )٣

)٢(١

 من يناسبه ما  )أ(  العمود من صل
)(ال
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اء الضوئى ليعوض استهالك أكسجين حيث ء المصدر األساسى لغاز األكسجين النباتات الخضرا ة البن يتصاعد أثناء عملي
  األرض .الهواء الجوى فى عمليات التنفس واالحتراق لذلك يجب الحفاظ على الكساء الخضرى على سطح 

***************************************************************************  
  

 
  

ة األرضيةيط بالكرة األرضية مجذوبة إليها يتكون الغالف الجوى لألرض خليط من غازات تح  بفعل الجاذبي
 :  

 

   . من مجموع أحجام هذه الغازات ٪٧٨ يمثل نسبةالنيتروجين
 
 
 

  

  . من حجم هذا الغالف ٪٢١ يكون األكسجين

الجزء 
 الباقى

  : من يتألَّف معظمه
  .  بخاِر الماء) ١(
  . الكربون أكسيد ثانى) ٢(
ازات) ٣( رى غ ل أخ ون مث وم األرج ون والهيلي  والني

  .وغيرها
  

***************************************************************************  
  
  
  
  

  

  رض عن طريق امتصاص األشعة فوق البنفسجية القادمة من الفضاء الخارجٍى .) يحمى األ١(
  ) يعمل على اعتدال درجة الحرارة على سطحها .٢(

***************************************************************************  
  

  

  
    

ازات المتعريفها دخان والغ ار وال ن الغب ة م ن ذرات دقيق ارة ع ياراتعب انع والس ن المص اعدة م تص
  والقاطرات والبواخر .

   األجسام العالقة .     توجد فى الغالف الجوى كميات كبيرة من كميتها

  تعد من ملوثات الهواء الجوى .أضرارها

  تفيد فى تكاثف بخار الماء حولها ونزوله على هيئة قطرات المطر أو الثلج .أهميتها

***************************************************************************  
  اإلجابة  علل لما يأتى                  م
اء  ١ ى الكس اظ عل ب الحف يج

  الخضرى ؟
نفس  ات الت ى عملي وى ف واء الج جين اله تهالك أكس ات اس وض النب ليع

  واالحتراق خالل عملية البناء الضوئى .
ألرض ألن  ؟ بالغالف الجوى األرضتحتفظ  ٢ ية الغالف الجوى ل الكرة األرض يط ب ازات تح ن غ يط م ة  خل مجذوب

  .إليها بفعل الجاذبية األرضية 
ن   للغالف الجوى أهمية كبيرة ؟ ٣ ة م جية القادم وق البنفس عة ف اص األش ألنه يحمى األرض عن طريق امتص

ه  د ب طحها ويوج ى س رارة عل ة الح الفضاء الخارجٍى ويعمل على اعتدال درج
ات ك ا كمي اء حوله ار الم اثف بخ ى تك د ف ى تفي ة والت ام العالق ن األجس رة م بي

  ونزوله على هيئة قطرات المطر أو الثلج .
ة ٤ ى أهمي ة ف واد العالق واء  الم اله

  ؟الجوى
ر أو  رات المط ة قط ى هيئ ه عل ا ونزول اء حوله ار الم ألنها تفيد فى تكاثف بخ

  الثلج .
  

 

٧٨ ٪  

٢١ ٪ 
ن أك

ربون وغازات غاز ثانى أكسيد الك  ٪١
أخرى
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   خالل عملية البناء الضوئى  . اءينتج بوفرة من النباتات الخضر  إنتاجه
 
 
 

  

ى  ده ف تواج
الف  الغ

  الجوى

ا ذرات له ة ال يتواجد فى الحالة الغازية ويتكون من جزيئات ثنائي
  . O )2التركيب ( 

  يستهلك فى عمليات التنفس واالحتراق .  استهالكه

  ثابتة فى الهواء الجوى .  نسبته

  وى .يشغل األكسجين خمس حجم الهواء الج  حجمه

  اكتشافه
ام  ة ع ين القديم ى الص جين ف ف األكس يالد ٨٠٠أكتش ل الم قب

افهو طس  أعاد اكتش ى أغس تلى ف ف برس قو م ١٧٧٤جوزي أطل
    . م ١٧٧٨أنطوان الفوازييه عليه اسم أكسجين عام 

ات  المركب
  الغنية به

    .فوق أكسيد الهيدروجين ( ماء األكسجين ) ) ١(
  . ات والنتراتمثل الكربون ) بعض األمالح٢(

***************************************************************************  
  :  نسبة حجم األكسجين فى الهواء الجوى:  نشاط

الرسم التوضيح  الـخـطــــــــــــــــــوات                                                األدوات               

وض زج  –اجى ح
درج ار م  – مخب

  ماء ملون .  –شمعة

  ) ثبت شمعة مشتعلة داخل حوض يحتوى على ماء ملون .١(
  غط الشمعة بمخبار مدرج .) ٢(
ه) ٣( ار وداخل ارج المخب وض خ ى الح ون ف اء المل توى الم دد مس  ح

  واحسب
  حجمه .       

  

                    المالحظـــــــــــــــــــات
  ــــــــــــــــــــــرالتفسيـــــــ

  االستنتـــــــــــــــاج

معة و اء الش اع انطف ارتف
ار  ى المخب ون ف اء المل الم

      .إلى خمس حجمه تقريباً 

س  در الخم ار بق ل المخب عد داخ الماء يص
د  واء ألح دان اله ة فق ه نتيج ن حجم م
تهلكته  ذى اس جين ال و األكس ه وه مكونات

  الشمعة أثناء اشتعالها .

س يشغل ا ألكسجين خم
وى  واء الج م اله حج

  تقريباً .   

***************************************************************************  
        

            

    :والرسم التوضيحى األدوات
  ) دورق زجاجى .                      ١(
  ) سدادة من الفلين ذات ثقبين .       ٢(
  جى ذو صنبور . ) قمع زجا٣(
  ) أنبوبة زجاجية .٤(
  ماء .) ٥(
    ) محلول فوق أكسيد الهيدروجين .٦(
  

 المالحظات خطوات التجربة
 . ضع كمية من ثانى أكسيد المنجنيز فى الدورق) ١(
  . امأل القمع بفوق أكسيد الهيدروجين) ٢(
 افتح الصنبور لتسمح كمية قليلة من فوق أكسيد) ٣(

  لى ثانى أكسيد المنجنيزالهيدروجين ع     

  ألعلى فى المخبار اعد فقاعات من غاز األكسجينــتص) ١(
           وإزاحة الماء ألسفل .     

  ر فىـو بدون تغييـا هــز كمـد المنجنيـثانى أكسي يبقى) ٢(
  الكمية والخواص .      

  أكسجين

  بالستيدات خضراء

ماء وأمالح 
معدنية

ثانى أكسيد 
الكربون

  الطاقة 
  الضوئية

  ماء

  غاز األكسجين

  ثانى أكسيد
  المنجنيز 

صنبو
  محلول فوق أكسيد

  الهيدروجين
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  عامل حفاز ) إلى ماء وأكسجين ./  عامل مساعد( ثانى أكسيد المنجنيز  فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ينحل
                   
                            ماء + غاز األكسجين                              فوق أكسيد الهيدروجين                              

***************************************************************************  
  اإلجابة  علل لما يأتى                                 م
وى  ١ الف الج ى الغ جين ف بة األكس رغم ثبات نس ب

  واالحتراق ؟التنفس  اتعملي استهالكه فى
 ألن هذا النقص يعوض باستمرار بعملية التمثيل الضوئى .      

  كون من جزيئات ثنائية الذرات .      ألنه يت  ؟ 2O بالرمز لألكسجين يرمز ٢
از  ٣ ير غ ى تحض ز ف يد المنجني انى أكس استخدام ث

  األكسجين فى المعمل ؟
ر  دون تغيي ى ب ل يبق رعة التفاع ن س د م اعد يزي ل مس ألنه عام

  فى الكمية والخواص .
و  بالعامل المساعد ؟ المنجنيز أكسيديسمى ثانى  ٤ ة والخ ى الكمي ر ف از ألنه يبقى بدون تغيي ير غ د تحض اص عن

  األكسجين فى المعمل من فوق أكسيد الهيدروجين .
***************************************************************************  

  :  األكسجين : استكشف خصائص نشاط
  المالحظـــــات األنشطـــــة

  عدم تمييز لون أو طعم أو رائحة للغاز .  خذ مخباراً مملوءاً بغاز األكسجين ، اختبر لونه ورائحته .

 ارتفاع كمية قليلة من الغاز فى المخبار .  نكس مخبار مملوء بغاز األكسجين فى حوض به ماء . 

  عدم اشتعال الغاز .  أدخل عود ثقاب مشتعل فى مخبار به غاز أكسجين .

نكس مخبار مملوء بغاز األكسجين فوق آخر مملوء بالهواء لفترة وجيزة 
  ثم ادخل شظية متقدة فى المخبار العلوى ثم فى المخبار السفلى . 

ار ى المخب ازدياد توهج الشظية المتقدة ف
  السفلى عنها فى المخبار العلوى . 

  ادخل شريط ماغنسيوم مشتعل في مخبار به أكسجين
ريط  ع ش جين م د األكس يوميتح الماغنس

  بشدة ويتكون أكسيد ماغنسيوم أبيض . 

  :  د خصائص األكسجين فى أنهيمكن تحدي
              ) غاز عديم اللون والطعم والرائحة .١(
  ) قليل الذوبان فى الماء .٢(
            ) ال يشتعل ولكنه يساعد على االشتعال .٣(
  .  يتفاعل مع الماغنسيوم مكونا أكسيد ماغنسيوم لونه أبيض) ٤(
  اء / يحل محل الهواء ) .) أثقل من الهواء ( كثافته أكبر من كثافة الهو٥(

***************************************************************************  
  يتميز األكسجين بأن له القدرة على أن يتحد اتحاداً مباشراً بمعظم العناصر مكوناً أكاسيد تسمى ::  ملحوظة هامة

  رارة وضوء .إذا كان هذا االتحاد سريعا وينتج عنه ح:  احتراق) ١(
  إذا تم ببطء فى وجود الرطوبة ( الماء ) مثل تكون صدأ الحديد .:  تأكسد) ٢(

***************************************************************************  
  اإلجابة  علل لما يأتى                                           م
  ألنه غاز عديم اللون والطعم والرائحة .  لونه أو طعمه أو رائحته ؟ ال يمكن تمييز غاز األكسجين من ١
  .ألنه شحيح الذوبان فى الماء   يجمع األكسجين بإزاحة الماء ألسفل ؟ ٢
  ألنه غاز يساعد على االشتعال .  ؟تعاالً عند تعرضه لغاز األكسجينيزداد عود الثقاب اش ٣
  ألنه غاز يساعد على االشتعال .  ائق ؟ال يستخدم غاز  األكسجين فى إطفاء الحر ٤
  ألنه أثقل من الهواء .  ؟   ز األكسجين بإزاحة الهواء ألسفل ال يجمع غا ٥
  . ألن كثافة األكسجين أكبر من كثافة الهواء  نسبة األكسجين عند قمة جبل أقل منها على سطح األرض ؟ ٦

  
   

   
 

  ثانى أكسيد المنجنيز
عامل مساعد
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 تكون عليه طبقة بنية هشة من أكسيد الحديد فيتآكل .يصدأ الحديد عند تركه فى الهواء الرطب وت  حدوثه

العوامل المسببة 
  له

      ) بخار الماء .٢(                             ) األكسجين .١(

  المسامير ) .  –السيارات  –تآكل األدوات المصنوعة من الحديد مثل ( أعمدة الكبارى   أضراره

        دهانات .بعزله عن الهواء بال  حمايته من الصدأ

  ؟ باألكسجين اتحادها بعد المواد كتلة تزداد هل:  نشاط
  

  الرسم التوضيحى    الـخـطــــــــــــــــ                                                األدوات                

زان ى مي لك  – رقم  س
 ورق – األوانى تنظيف

  . موقد  – منيوموأل

  الوزن بنْفس اجعلهما ، التنظيف سلك من رتينك نعـاص) ١(
  . زانــالمي ذلك فى مستخدًما      

 . َموقدال على أشعلها مــث ، اطٍ ــبملق الُكرتين دىـإح التقط )٢(
  نـم َطبق على ضعها للكرة الداخلى زءـالج يحمر عندما )٣(

 . بـــالله يَنطفئ حتى دـأو الحدي ومـاأللومني       
  المحترقة الكرة كتلة بين وقارن الكرتين كتلة قياس أعد) ٤(

 . الميزان ذلك فى مستخدًما ؛ تَحترق لم التى والكرة       

  

  الستنتـــــــــــــــاجا  المالحظـــــــــــــــــــات
ن المصنوع التنظيف سلك يَحترق د م طحَ  ألن الحدي ارجى الس لك الخ ف لس ر التنظي  كبي
رعة االحتراق ويتم الهواء فى الموجود كسجيناأل مع يتفاعل تجعله بدرجة بح بس  ويُص

 مع اتَّحد األكسجين ألن ؛ االشتعال قبل كتلته من أكبر كتلة له احتراقه بعد التنظيف سلك
   .الحديد أكسيد مكونًا الحديد

واد  د الم دما تتح عن
  باألكسجين تزيد كتلتها .

***************************************************************************  
  اإلجابة  علل لما يأتى                            م
  ليتم عزلها عن الهواء حتى ال تتعرض للصدأ بفعل الهواء والرطوبة .  يجب طالء أعمدة اإلنارة والكبارى؟ ١
  حتى ال يتعرض للصدأ .  حفظ الحديد فى أماكن جافة ؟ ٢
ه أكب ٣ د احتراق لك بع ة الس ه كتل ن كتلت ر م

  ؟ قبل االشتعال
  ن األكسجين اتحد مع الحديد مكوناً أكسيد الحديد .أل

ن  ٤ نوع م ف المص لك التنظي رق س يحت
  ؟ الحديد بسرعة

جين  ع األكس ل م ه يتفاع ة تجعل ر بدرج لك كبي ارجى للس ألن السطح الخ
  الموجود فى الهواء ويتم االحتراق بسرعة .

***************************************************************************  
  
  

ة  جين أهمي لألكس
اة  ى حي ة ف بالغ
ع  ان وجمي اإلنس
ة  ات الحي الكائن

  حيث : 

  ) يتحد مع الهيدروجين ويكون الماء الالزم لحياة الكائنات الحية .١(
  للعمليات ضرورى لعملية التنفس واحتراق الغذاء داخل الخاليا الحية إلنتاج الطاقة الالزمة )٢(
  الحيوية .       
  الفـل ( طبقة األوزون ) بالغـن ويشكـن ثالث ذرات أكسجيـاز األوزون مـزئ غـون جـيتك )٣(
  الجوى والتى تحمى األرض من اإلشعاعات الضارة التى تأتى من الشمس .       

از  غط غ يض
ى  جين ف األكس
ة  طوانات حديدي أس

  ويستخدم فى : 

                                 ى الذين يعانون من صعوبات فى التنفس .التنفس الصناعى للمرض )١(
  أثناء إجراء الجراحات .) ٢(
  الغوص تحت الماء . )٣(
  تسلق الجبال ألن األكسجين يقل كلما ارتفعنا عن سطح األرض . )٤(
  ألسيتلين )ام المعادن مع غاز األسيتلين الذى يعطى لهب ( األكسى اـع ولحـيستخدم فى قط )٥(

        س وهى تكفى لصهر المعادن . ٥ ٣٥٠٠وتصل درجة حرارته إلى        

  اإلجابة  علل لما يأتى                               م
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  ألنها تحمى األرض من اإلشعاعات الضارة التى تأتى من الشمس .  الغالف الجوى ؟ فى أهمية األوزونلطبقة  ١
ـتستخ ٢ ـسطأ دمـ جوانات ـ لق  يناألكس ى تس ف

  الجبال ؟
  ألن األكسجين يقل كلما ارتفعنا عن سطح األرض .

ألن جزئ األكسجين يتكون من ذرتين أكسجين بينما جزئ األوزون  يختلف جزئ األكسجين عن جزئ األوزون ؟ ٣
  يتكون من ثالث ذرات أكسجين .

سيتلين فى قطع ولحام أ األكسىيستخدم لهب  ٤
  ؟ المعادن

ه ة حرارت ى  ألن درج ل إل هر  ٥ ٣٥٠٠تص ة لص ى كافي س  وه
  المعادن .

        ثالث ذرات أكسجين .ألنه يتكون من   ؟ 3O بالرمز األوزون لغاز يرمز ٥
***************************************************************************  
  اإلجابة  ماذا يحدث عند                                       م
  ال توجد حياة على سطح األرض .  الهواء الجوى ؟ ىعدم وجود أكسجين ف ١
  . يصدأ  وضع  مسمار من الحديد فى الماء ثم تعرضه للهواء ؟ ٢
  تقل نسبة األكسجين .  قله نسبة الكساء الخضرى على سطح األرض ؟ ٣
  ال توجد حياة على سطح األرض .  عدم وجود غالف جوى ؟ ٤
  .يكون جزئ الماء   الهيدروجين ؟ اتحاد األكسجين مع ٥
  يكون غاز األوزون .  اتحاد ثالث ذرات من األكسجين ؟ ٦
  .تزداد نسبة الحرائق   زيادة نسبه األكسجين فى الغالف الجوى ؟ ٧

***************************************************************************  
   

  
    

  
  

   .................. عملية أثناء فى ............................ من ةبوفر األكسجين غاز ينتج –١
   .................... و .................... عمليتى فى األكسجين يستهلك –٢
   .......................... األكسجين غاز استخدامات من –٣
  وجود ........................... ىيتم تحضير األكسجين من .......................... ف –٤
   المصدر الرئيسى لغاز األكسجين في الهواء الجوى هو .............................. –٥
   يتكون غاز األوزون من ثالث ذرات من ....................  –٦
  ...................قطع ولحام المعادن عندما يتحد مع غاز ..... ىيستخدم غاز .................. ف –٧
       البناء الضوئى .  عملية أثناءتنتج النباتات غاز ...................  –٨
 ..... القادمة من الفضاء الخارجى ......للغالف الجوى أهميات عدة منها أنه يمتص ..... –٩

 ..................   ين فى الغالف الجوى يعوض دائًما وباستمرار عن طريقجالنقص فى نسبة األكس –١٠
 .... ............   ..... و........... إلى .................ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ...... –١١
 ...... ............ين فى المعمل يعمل ثانى أكسيد المنجنيز كـ ...جفى نشاط تحضير األكس –١٢
 . ين ال يشتعل ولكنه ............جغاز األكس –١٣
   ........ ......لـ ..... الماءين بإزاحة جيجمع غاز األكس –١٤
 ........ ..........ين مع المادة ببطء يسمى ...جاتحاد غاز األكس –١٥
 ....... ...............  ين مع المادة سريعا مع انطالق ضوء وحرارة يسمىجاتحاد غاز األكس –١٦
 .... ............ ين تزيدجاألكسبعندما تتحد المواد  –١٧
 ... ........أخطار ........   ......... التى تحمى األرض من...ين هو المكون الرئيسى لطبقة .......جغاز األكس –١٨
  ات .يجب عزلهــــــا عن الهواء بالدهان  .................. ، و .........لحمـاية األدوات والمنشآت الحديدية من ... –١٩
   ........................ بفعليط بالكرة األرضية مجذوبة إليها الف الجوى لألرض خليط من غازات تحيتكون الغ –٢٠
   ................  أو ....................فى تكاثف بخار الماء حولها ونزوله على هيئة قطرات األجسام العالقة تفيد  –٢١

  
  الجوى . حجم الهواء ................يشغل األكسجين  –٢٢
  الالزم لحياة الكائنات الحية . .................مع الهيدروجين ويكون األكسجين يتحد  –٢٣

ما أكمل 
أت
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***************************************************************************  
  
  

     . الضوئى البناء عملية أثناء الخضراء النباتات من بوفرة األكسجين ينتج –١
   . الكربون أكسيد ثانى وجود فى الهيدروجين أكسيد فوق محلول تفكك من األكسجين غاز يحضر –٢
  . باألكسجين اتحادها بعد المواد كتلة تقل –٣
   . 3O بالرمز له ويرمز ذرتين من األوزون غاز يتكون –٤
  .  للرطوبة تعرضها عند الحديد من المصنوعة المواد تتآكل –٥
   للون والطعم والرائحة وال يساعد على االشتعال . غاز األكسجين عديم ا –٦
  يجمع غاز األكسجين بإزاحة الهواء إلى أسفل .  –٧
    األكسجين متعادل التأثير على دوار الشمس . –٨
   يدخل األكسجين مع األسيتيلين في لهب األكسى أسيتيلين .  –٩

     من الشمس . تحمى طبقة األوزون األرض من اإلشعاعات الضارة اآلتية –١٠
 الذوبان فى الماء . سريعغاز األكسجين  –١١
  . أكبر من كثافة الهواء غاز األكسجينكثافة  –١٢
   يجب الحفاظ على الكساء الخضرى على سطح األرض . –١٣

***************************************************************************  
  

   

     .  ثانى أكسيد الكربونأسيتيلين من غاز نحصل على لهب األكسى  –١
   ذرات من األكسجين .  أربعيتكون جزئ غاز األوزون من  –٢
   .  الهيدروجينيستخدم فوق أكسيد الهيدروجين في تحضير  –٣
 .  النيتروجينالماء الذى نشربه يتكون من األكسجين متحداً مع  –٤
     دأ. ضرورى لعملية الص ثانى أكسيد الكربونغاز  –٥
       ال يشتعل لكنه يساعد على االشتعال .  النيتروجينغاز  –٦
  القادمة من الفضاء الخارجٍى . تحت الحمراءاألرض عن طريق امتصاص األشعة الغالف الجوى يحمى  –٧
    األجسام العالقة .     من متوسطةتوجد فى الغالف الجوى كميات  –٨
  .الذرات  ثالثيةويتكون من جزيئات  صلبةالفى الحالة األكسجين يتواجد  –٩

     . البناء الضوئى عمليةاألكسجين فى غاز يستهلك  –١٠
   حجم الهواء الجوى . ربعيشغل األكسجين  –١١
  .  كعامل مؤكسدثانى أكسيد المنجنيز  يستخدمتحضير غاز األكسجين فى المعمل عند  –١٢
 . كثافة الهواء تساوىغاز األكسجين كثافة  –١٣
  .ألسفل  الهواءيجمع األكسجين بإزاحة  –١٤
 . الهيدروجينتعاالً عند تعرضه لغاز يزداد عود الثقاب اش –١٥
  .على سطح األرض  نسبته تساوىنسبة األكسجين عند قمة جبل  –١٦
 .  س ٥ ٠٠٥٣إلى  نلهب األكسى األسيتيليتصل درجة حرارة   –١٧

***************************************************************************  
  
  

  ؟ الجوى الهواء فى أكبر بنسبة توجد التالية الغازات أى –١
     )  الماء بخار – الكربون أكسيد ثانى – النيتروجين – األكسجين(                                                              

 ) O  – 2O – 3O – 4O(        تركيبها جزيئات صورة فى الغازية الحالة ىف الجوى الغالف فى األكسجين يتواجد –٢
    )  األرجون – الكربون أكسيد ثانى – النيتروجين – األكسجين(                غاز تستهلك واالحتراق التنفس عمليات –٣
     إلى المنجنيز أكسيد ثانى وجود فى الهيدروجين أكسيد فوق ينحل –٤

     )  ومنجنيز هيدروجين – وماء هيدروجين – وماء أكسجين – وهيدروجين أكسجين(                                           
  الغاز الذى يستخدم مع األسيتيلين فى لحام المعادن هو   –٥

     الهيدروجين )  – الكربون سيدأك ثانى – النيتروجين – األكسجين(                                                               

صحح ما تحته 
خط

) ×) أو عالمة (ضع عالمة (
ل أ

اختر اإلجابة الصحيحة مما 
ن الق ن
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    )  ٪٣٠ – ٪٢١ – ٪١٢ – ٪٨٧(                            الغالف الجوى تمثل  ىالنسبة المئوية لحجم غاز األكسجين ف –٦
     الهيدروجين )  – الكربون أكسيد ثانى – النيتروجين – األكسجين(  فى تحضير غاز  الهيدروجين أكسيد فوق يستخدم –٧
    تزداد )  –تبقى كما هى  –( تقل                                     عندما تتحد المادة باألكسجين فإن كتلتها –٨
  خمس ) –ربع  –ثلث  –( نصف                       حجم الهواء الجوى . ................يشغل األكسجين  –٩

 قاعدى ) –قلوى  – متعادل –( حمضى       وار الشمس . التأثير على ورقتى داألكسجين ..............  –١٠
    الهيدروجين )  – الكربون أكسيد ثانى – النيتروجين – ( األرجون                  يتكون الماء من اتحاد األكسجين بـ  –١١
  يضغط غاز األكسجين فى أسطوانات حديدية ويستخدم فى  –١٢

        ) الغوص تحت الماء – اإلشعاعات الضارةحماية األرض من  –احتراق الغذاء  –( التنفس                                       

***************************************************************************  
  
  

     .  الهيدروجين أكسيد فوق محلول تحضيره فى يستخدم غاز –١
   . لهب يستخدم في لحام وقطع المعادن –٢
   طبقة بالغالف الجوى تحمى األرض من اإلشعاعات الضارة القادمة من الشمس .  –٣
   غاز يتكون من ثالث ذرات أكسجين .  –٤
    إلى ماء وأكسجين .  الهيدروجين أكسيد فوقمادة تستخدم كعامل مساعد في انحالل  –٥
  لماء ) . اتحاد بطئ بين األكسجين وعنصر الحديد في وجود الرطوبة ( ا –٦
  .تقريبًا من حجم الهواء  ٪ ٢١غاز ضرورى لحياة الكائنات الحية يمثل  –٧
 .الموجود فى الهواء الجوى  األكسجينالمصدر الرئيسى لغاز  –٨
  . األرضية خليط الغازات التى تحيط بالكرة األرضية منجذبة إليها بفعل الجاذبية –٩

 .  ينجوزنه أكس معظم مركب هام ضرورى للحياة  –١٠
 . األكسجينبأمالح غنية  –١١
      . ين وماءجفى المعمل وتنحل إلى أكس األكسجينالمادة الكيميائية المستخدمة فى تحضير  –١٢
  .  من فوق أكسيد الهيدروجين فى المعمل األكسجينالعامل المساعد عند تحضير غاز  –١٣
  . وزنها أو خواصها خل فيه وال يتغيرالمادة التى تزيد من سرعة التفاعل الكيميائى دون أن تد –١٤
 .مع المادة ببطء فى وجود الرطوبة  األكسجيناتحاد غاز  –١٥
 .مع المادة سريعًا مع انطالق ضوء وحرارة  األكسجيناتحاد غاز  –١٦
 .الهواء الرطب  ألكسجينالطبقة المتكونة على سطح الحديد عند تعرضه  –١٧
  .  األكسجينولتكوين المواد الغذائية  ء يستخدم فيها غاز ثانى أكسيد الكربونعملية تقوم بها النباتات الخضرا –١٨

***************************************************************************  
  

  

 . الجوى الغالف فى ثابتة نسبته أن إال التنفس عمليات فى يستهلك الهواء أكسجين أن من بالرغم –١
  .   المعمل فى تحضيره أثناء المخبار فى ألسفل الماءسجين بإزاحة يجمع األك –٢
     . األرض على الحياة استمرار فى كبيرة أهمية الجوىللغالف  –٣
 .  األرض سطح على الكائنات حياة فى بالغة أهمية لها األوزون طبقة –٤
 .  اراالحمر لدرجة تسخينها بعد األلومنيوم تنظيف سلك من كرة كتلة تزداد –٥
 .والخواص الكمية فى تغيير بدون األكسجين غاز تحضير أثناء المنجنيز أكسيد ثانى يبقى –٦
 .  الماء فى الغطس أثناء أكسجين اسطوانة الغواص يستخدم –٧
  . الطبيعة فى جداً  هام األوزون غاز –٨
  .  الجبال تسلق اثناء فى األكسجين من أسطوانات تستخدم –٩

 .ين عن جزىء األوزون جسيختلف جزىء األك –١٠
  يتم عزل أعمدة الكبارى عن الهواء بالدهانات .  –١١
      ال يغير غاز األكسجين لون ورقتى دوار الشمس الحمراء والزرقاء .  –١٢
  . سيتلين فى قطع ولحام المعادنأ األكسىيستخدم لهب  –١٣

  
  

أكتب المصطلح 
ل ال

علل لما 
أت

فى  ما الذى تتوقع حدوثه
ة اآلت اال ال
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     تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب .  –١
   سلك التنظيف قبل التسخين وبعد التسخين . كتلة  –٢
  . ٪ ٢١ين فى الهواء الجوى عن جزادت نسبة األكس –٣
 .لم يوجد غالف جوى حول األرض  –٤
 .لم توجد أجسام عالقة فى الغالف الجوى  –٥
 .أسقطت قطرات من فوق أكسيد الهيدروجين على ثانى أكسيد المنجنيز  –٦
 .ين فوق أكسيد الهيدروجين ججنيز عند تحضير غاز األكسلم نستخدم ثانى أكسيد المن –٧
 .ين بإزاحة الهواء ألسفل جحاولت جمع غاز األكس –٨
 .ين فوق آخر مملوء بالهواء لفترة قصيرة جتنكيس مخبار مملوء بغاز األكس –٩

 .ين جاتحدت مادة باألكس –١٠
 .لم توجد طبقة األوزون فى الغالف الجوى  –١١
 .ين فى ماء جير رائق لفترة قصيرة جسأمر غاز األك –١٢
  .ين جلين فى جو من األكسياحترق غاز األست –١٣
 .  الطبيعة فى األكسجين كمية نقص –١٤
  .ين جإدخال شمعة مشتعلة فى مخبار مملوء بغاز األكس –١٥
 .ين فى حوض به ماء جتنكيس مخبار مملوء بغاز األكس –١٦

***************************************************************************  

  
  

  األكسجين كان إذا األرض على لحياتنا يحدث فماذا االشتعال، على يساعد ولكنه ، يشتعل ال األكسجين أن علمت إذا –١
  . ٪ ٢١ من أعلى بنسب الجوى الهواء فى يوجد      

  ألهمية أخرى أمثلة اذكر . نـالهيدروجي مع ادهـاتحب اءـالم ونـفيك ، األرض على للحياة وىـقص ةـأهمي لألكسجين –٢
  .واستخداماته األكسجين     

    .  الهيدروجين أكسيد فوق من األكسجين غاز على تحصل كيف اشرح –٣
  .  األكسجين غاز تحضير فى المنجنيز أكسيد ثانى دور اذكر –٤
ً  اذكر –٥     .)  األكسجين غاز تحضير فى يزالمنجن – سيتلينأ األكسى لهب(  من لكل واحًدا استخداما
     جزئ األوزون ) .  –جزئ األكسجين  –اذكر الرمز الكيميائى لكل من ( ذرة األكسجين  –٦
  جزئ األوزون ) .     –مم يتركب كل من ( جزئ األكسجين  –٧
  :  ماذا تالحظ وماذا تستنتج من كل شكل من األشكال اآلتية –٨
   

  
  
  
  
  
  

  شكل (جـ)     شكل (ب)                                           أ) شكل (          
   

  :  تأمل الشكل المقابل ثم أجب –٩
  ما الذى يمثله الشكل ؟ –     
  اكتب البيانات على الشكل . –     
   التفاعل ؟  ى) ف٣( ما دور المركب –     
  ) ؟١ما الذى يحدث للمركب ( –     
  الناتج ؟  أذكر خواص الغاز –     

 
 

أسئلة 
ة تن

مخبار به غاز 
أ

ماء 

   
   

   
   

   
ين

سج
أك

)١ )٢

)٣

)٤

)٥
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٢٩

  منافعه
راء  ات الخض ا النبات وم به ى تق وئى الت اء الض ة البن س عملي د أس اءأح امها لبن ون من أجس وتك

  خاللها المادة الغذائية للكائنات الحية . 

  أضراره
  زيادة نسبته فى الهواء الجوى ينشأ عنه :

  .رارى ) ظاهرة االحتباس الح٢( ) اختناق الكائنات الحية .               ١(
  ) أضراراً بالغة بمناخ األرض .            ٤(      ارتفاع درجة حرارة األرض .  ) ٣(

  . يوجد على شكل غاز فى الحالة الطبيعية بالغالف الجوى  وجوده

        . ٪ ٠٫٠٣  نسبته

ون م  تركيبه يد الكرب انى أكس زئ ث ون ج ةيتك ون مرتبط ن ذرة كرب
     . بذرتى أكسجين

  

  .   2CO  رمزه

  مصادره
ون ن يد الكرب انى أكس از ث ث غ وادينبع راق الم ة احت تيج

ت  –الفحم  –الخشب العضوية مثل :  زين  –الزي غ –البن التب
  . ( المادة التى تصنع منها السجائر)

أسباب ارتفاع 
نسبته فى 

 السنوات األخيرة

  ) الكميات الهائلة من الوقود التى تحرقها : ١(
       . )والمواصالت محركات وسائل النقل  –محطات الوقود  –ية  المنشآت الصناع (      

   ) تناقص المساحات الخضراء .٢(
  ) إزالة الغابات .٣(

  . )احتراق المواد العضوية مثل الشمعة  –تنفس الكائنات الحية  ( ينتج عن   إنتاجه

  :  الزفيرهواء الكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون فى :  نشاط

الر                               الـخـطــــــــــــــــــوات                                   األدوات             
  التوضيحى

 –برطمان أو أنابيب اختبار 
ـر رائـاء جيـم  –ق ــ

  .شفاطة عصير طويلة 

  برطمان . ضــع كميــة صغيــرة مــن مــاء الجيــر فى –
ـخ ب – انانف ـذا البرطم ى ه ـة ف تخدام الشفاط دة  اس لم

  حوالى
  دقيقة إلى دقيقتين .      

  

  االستنتـــــــــــــــاج                                    المالحظـــــــــــــــــــات
ذى    تعكر ماء الجير الرائق .   ون ال يحتوى هواء الزفير على غاز ثانى أكسيد الكرب

          الجير الرائق .  عكر ماء 

  :  أثناء تنفس النباتات: الكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون  نشاط

الرسم التوض           الـخـطــــــــــــــــــوات                                              األدوات              

ة   –بذور فول أو بسلة منبت
 – اختبار برطمان أو أنابيب
ق  ر رائ اء جي وب  –م أنب

    . صلصال –بالستيكى 

  ثبت بعض بــذور النباتات مثـل الفـول أو البسلة فى برطمان –
  على قطن أو نشارة خشب مبللة بالماء .   
 اثقب غطـاء البرطمـــان وأنفذ منـه أنبوباً بالستيكياً وأحكــم  –
  تثبيته بالصلصال .   
  خـر فى برطمـان به مـاء جير رائقضـع طـرف األنبـوب اآل –
  واتركه فترة والحظ التغير الذى يطرأ على ماء الجير .      

  

                                                   المالحظـــــــــــــــــــات
  االستنتـــــــــــــــاج

          .  ينتج غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء تنفس النباتات    تعكر ماء الجير الرائق .  
  :  أثناء احتراق شمعة: الكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون  نشاط

       
  ذرة

 
أكسجي

      
  ذرة

 
أكسجي

       
  ذرة

 كربون 
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٣٠

                                                                                     األدوات             
  تالـخـطــــــــــــــــــوا

اجى  ار زج معة  –مخب  –ش
  . ماء جير رائق

   . وغطها بغطاء زجاجى والحظها حتى تنطفئثبت شمعة فى مخبار زجاجى وأشعلها  –
  ارفع غطاء المخبار وصب بداخله قليالً من ماء الجير الرائق .              –

                                                                         المالحظـــــــــــــــــــات
  االستنتـــــــــــــــاج

         .    ينتج غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء احتراق الشمعة   تعكر ماء الجير الرائق .  
***************************************************************************  

  :   الخالصة
وية ]  –تنفس النباتات النامية  –الناتج عن [ تنفس اإلنسان فى ( هواء الزفير )  ثانى أكسيد الكربون احتراق المواد العض

ون يوم ويتك يد الكالس ع هيدروكس ون م يد الكرب انى أكس ل ث ث يتفاع يوم ) حي يد الكالس ر ( هيدروكس اء الجي  يسبب تعكر م
  أبيض من كربونات الكالسيوم التى ال تذوب فى الماء . راسب
  

        )راسب أبيض  (    ثانى أكسيد الكربون + هيدروكسيد الكالسيوم                   كربونات الكالسيوم                    
                                                                                                   

  

***************************************************************************  
  اإلجابة  علل لما يأتى                        م
ى  ١ رة ف ة كبي لثانى أكسيد الكربون أهمي

  استمرار الحياة على سطح األرض ؟
ذاء  وين الغ رورية لتك وئى الض اء الض ة البن ى عملي دخل ف ه ي ألن

  واألكسجين .
ان ٢ بة ث اع نس ن ارتف ة م انى البيئ ى تع

  أكسيد الكربون ؟
ى  ود الت ن الوق ة م ات الهائل ل : الكمي رى مث اط البش ادة النش ة لزي نتيج

ا  ناعية   (تحرقه آت الص ود  –المنش ات الوق ائل   –محط ات وس محرك
  وتناقص المساحات الخضراء وإزالة الغابات . )النقل والمواصالت 

احات  ٣ ة المس ات وقل رق الغاب ع وح قط
  بشرية ؟الخضراء جريمة فى حق ال

ى  بب ف ك يتس واء ألن ذل ى اله ون ف يد الكرب انى أكس از ث بة غ ادة نس زي
اس  اهرة االحتب ة وظ ات الحي اق الكائن ه اختن أ عن ذى ينش وى وال الج

  الحرارى وارتفاع درجة حرارة األرض وأضراراً بالغة بمناخ األرض .
انى  ٤ بة ث د نس ات تزي رق الغاب ع وح قط

  أكسيد الكربون فى الطبيعة ؟
  النباتات تمتصه أثناء البناء الضوئى .ألن 

ز ٥ الرمز يرم ون  ب يد الكرب انى أكس  لث
 2CO ؟  

      ألنه يتكون من ذرة كربون مرتبطة بذرتى أكسجين .

ف  ٦ ى الكش ق ف يستخدم ماء الجير الرائ
  عن غاز ثانى أكسيد الكربون ؟

ى ال يوم الت ات الكالس اً كربون ون مكون يد الكرب انى أكس ع ث د م ه يتح  ألن
  تذوب فى الماء فيتعكر .

انى  ٧ إمرار ث ق ب ر الرائ اء الجي ر م يتعك
  أكسيد الكربون فيه ؟

  نتيجة تكون كربونات الكالسيوم التى ال تذوب فى الماء .

انى  ٨ رار ث د إم يض عن ب أب ون راس يتك
  الكربون على ماء الجير ؟ أكسيد

  نتيجة تكون كربونات الكالسيوم التى ال تذوب فى الماء .

***************************************************************************  
  اإلجابة  ماذا يحدث عند                       م
يد  ١ انى أكس استمرار ارتفاع نسبة غاز ث

  الكربون فى الغالف الجوى ؟
ى  ارتفاع درجة حرارة األرض والمناخ وذوبان الجليد على قمم الجبال وف

اطق  ن المن ر م رق كثي ار وغ ى البح اه ف توى المي ع مس ا يرف ة مم القطبي
  المدن الساحلية .  

ون  ٢ يد الكرب انى أكس از ث بة غ ة نس قل
  بدرجة كبيرة فى الهواء الجوى ؟

  ال تتمكن النباتات من القيام بعملية البناء الضوئى .

***************************************************************************  
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  ) مخابير أو أنابيب زجاجية .                      ١(  :األدوات
  ) دورق زجاجى له سدادة من الفلين ذات ثقبين .       ٢(              
  ) قمع زجاجى . ٣(              
  ) حمض هيدروكلوريك مخفف .٤(              
  ) كربونات كالسيوم .٥(              

  .      U ) أنبوبة زجاجية على شكل حرف ٦(              
      

                     التجربة
 المشاهدة

  ) كون جهاز كما بالشكل . ١(
  ) صب قليالً من حمض الهيدروكلوريك المخفف على كربونات الكالسيوم .٢(

ون  يد الكرب انى أكس از ث اعد غ يتص
ويتم جمعه بإزاحة الهواء إلى أعلى . 

تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف  مع  كربونات الكالسيوم ويتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون .                       ي
  كلوريد كالسيوم + ماء + غاز ثانى أكسيد الكربون              حمض هيدروكلوريك مخفف + كربونات كالسيوم

***************************************************************************  
                                               

 

 

                                            
  األنشطة

المالح             

أ ل ك تعلة داخ معة مش ى ش ون عل يد الكرب انى أكس از ث وء بغ ار ممل س مخب س نك
  زجاجية .

     تنطفئ الشمعة . 

ادة  أدخل شريط ماغنسيوم مشتعالً داخل مخبار  مملوء بغاز ثانى أكسيد الكربون  .     توهج الماغنسيوم وترسب م
  .سوداء على جدران المخبار 

تح زجاجة  ةاعصر نصف ليمون أس أو اف ى ك ات الصوديوم ف ن بيكربون ل م على قلي
   ى أكسيد الكربون المتصاعد وتعرف على رائحته .غازية والحظ  لون غاز ثانمياه 

ديم  ون ع يد الكربي انى أكس غاز ث
  اللون والرائحة .

  

  :  فى أنه ثانى أكسيد الكربونيمكن تحديد خصائص 
      .والرائحة اللون ) عديم١(
      .محله ويحل ألعلى الهواء بإزاحة يُجمع ولذلك ، الهواء من ) أثقل٢(
      . األكسجين غاز تحضير فى الحال هو كما الماء بإزاحة يُجمع ال ولذلك ، اءالم فى ) يذوب٣(
      . الحرائق إطفاء فى يستخدم ولذلك ، االشتعال على يساعد وال يشتعل ) ال٤(
   )الفحم(  الكربون ويترسب) أبيض لونه( الماغنسيوم  أكسيد إلى متحوالً  االشتعال فى الماغنسيوم شريط ) يستمر٥(

  . المخبار جدران على     
***************************************************************************  

  اإلجابة  علل لما يأتى                                      م
يد  ١ انى أكس جين وث ازى األكس ين غ ز ب ن التميي ال يمك

  الكربون من حيث اللون والرائحة ؟
  اللون والرائحة . ألن كال منهما عديم

  . الهواء من أثقلألنه  ؟ ألعلى الهواء بإزاحةغاز ثانى أكسيد الكربون  يُجمع ٢
يد  ٣ انى أكس جين و ث ازى األكس ين غ ز ب ن التميي يمك

  الكربون من حيث الذوبان فى الماء ؟
يد  انى أكس ا ث اء بينم ى الم ذوبان ف ل ال ألن األكسجين قلي

  . الماء فى يذوبالكربون 
  . الماء فى يذوبثانى أكسيد الكربون  ألن  ؟ الماء بإزاحةثانى أكسيد الكربون  يُجمع ال ٤
  . االشتعال على يساعد وال يشتعل الألنه   يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق ؟ ٥
يد  ٦ انى أكس جين و ث ازى األكس ين غ ز ب ن التميي يمك

  الكربون بشظية مشتعلة ؟
جين تعاليس ألن األكس ى االش يد  اعد عل انى أكس ا ث بينم

  .    االشتعال على يساعد وال يشتعل ال الكربون
***************************************************************************  

  

 حمض هيدروكلوريك 
  مخفف                

صنبو

مسحوق 
  كربونات

ل

  ثانى أكسيدغاز 
  الكربون      
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  اإلجابة  علل لما يأتى                  م
ون  ١ يسمى غاز ثانى أكسيد الكرب

  بالغاز القاتل ؟
ث  اإلنسان الألن  ق حي ان مغل ى مك يستطيع رؤيته أو تذوقه أو شمه والتنفس ف

ؤدى  ة ي ة أو رديئ ة منعدم ىالتهوي جين إل اقص األكس يد  تن انى أكس ادة ث وزي
  فالموت . ىالكربون ويصاب كل الموجودين بأعراض االختناق وفقدان الوع

روبات  ٢ اول المش ى تن راط ف اإلف
  الغازية غير صحى ؟

 هشاشة مرضد الكربون فيها والتى تؤدى تسبب الرتفاع نسبة ثانى أكسي
وعدم الحصول على األكسجين الالزم للعمليات الحيوية بالجسم فيسبب  العظام

  الوفاة .
اه  ٣ ى المي اء عل ق العلم يطل

  الغازية اسم األغذية الفارغة ؟
 . السكر عدا غذائية عناصر أى احتوائها على لعدم

  
***************************************************************************  

 
 

  

  يستخدم فى ىالثلج الجاف الذ فيتكونسائل بالضغط والتبريد ثم يخفف الضغط  إلى) يستخدم فى التبريد عند تحويله ١(
 التبريد .     

   ألنه ال يشتعل وال يساعد على االشتعال . ؛) يستخدم فى إطفاء الحرائق ٢(
  عة المياه الغازية . ) يستخدم فى صنا٣(
  يتمدد بفعل الحرارة ويجعل ىالذأكسيد الكربون  ى) عندما تضاف الخميرة إلى العجين يحدث التخمر وينتج غاز ثان٤(

  ومستساغ الطعم . مسامياِ  الخبز     
  فى النباتات الخضراء ويتصاعد غاز األكسجين .  ى) يدخل فى عملية البناء الضوئ٥(

  البناء الضوئى ) .  –والخبز المياه الغازية صناعة  –إطفاء الحرائق  –لتبريد : ( ا وباختصار     
***************************************************************************  

  اإلجابة  علل لما يأتى                 م
ونيستخدم  ١ يد الكرب  ثانى أكس

  ؟ التبريد عمليات فى
ن ه يمك ه  ألن ون ىإلتحويل غط فيتك ف الض م يخف د ث غط والتبري ائل بالض ثلج  س ال
  يستخدم فى التبريد . ىالجاف الذ

ين  ٢ ى العج رة إل اف الخمي تض
فى صناعة الخبز ؟              

ون  يد الكرب انى أكس از ث تج غ ا تن ذألنه ز  ىال ل الخب رارة ويجع ل الح دد بفع يتم
  ومستساغ الطعم . اِ مسامي

***************************************************************************  
   

  
    

  
  

  التنفس عملية ىف بينما .................... غاز وينتج ، ...................... غاز النبات يمتص الضوئى البناء عملية فى –١
 ......................  غاز وينتج ،  ...................... غاز يستهلك     
      ................  بالرمز له ويرمز ، ................ الجوى بالغالف الكربون أكسيد ثانى غاز نسبة تبلغ –٢
  إلى يتحول الضغط وبتخفيف سائل إلى ...................... و  ......................ـب الكربون أكسيد ثانى غاز يحول –٣

   .التبريد فى يستخدم ......................     
  ................... من وكذلك  ................... مثل ................... المواد احتراق نتيجة الكربون أكسيد ثانى غاز ينبعث –٤

 .  الحية الكائنات     
       ..................... أنه ......... الكربون أكسيد ثانى غاز خصائص من –٥
   كسيد الكربون ينتج من عملية .......................  أاألكسجين ينتج من عملية ....................... وثانى  –٦
   بتفاعل حمض ..................... مع ........................ يتم تحضير غاز ثانى أكسيد الكربون –٧
  يستخدم غاز ................................ في لحام المعادن .   ............................. في التبريد بينمايستخدم غاز ... –٨
  بإزاحة ....................... ألنه ......................... الكربون أكسيد ثانى غازيجمع  –٩

   .... في صناعة المياه الغازية .يستخدم غاز ................................... –١٠
   ..... ................ ، ..................يتكون جزىء ثانى أكسيد الكربون من ...... –١١
 ........... ............. فى الماء ؛ لذا ال يجمع ........غاز ثانى أكسيد الكربون .........  –١٢

أكمل ما 
أت
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  .... ................. ماء الجير ..............غاز ثانى أكسيد الكربون ... –١٣
 ...... ............. التى ..................... وما يسبب التعكير تكون ...................ماء الجير الرائق عبارة عن .... –١٤
  ........... ..................القاتل الصامت هو . –١٥
  ............... وتترسب مادة ............نى أكسيد الكربون فإنه يستمر ....عند وضع شريط ماغنسيوم فى مخبار به ثا –١٦

  ................على جدران المخبار هى ......       
***************************************************************************  

  
  

    . الرائق الجير ماء يعكر الكربون أكسيد ثانى غاز –١
       في صناعة المياه الغازية . الكربون أكسيد ثانىيستخدم  –٢
  يستخدم النيتروجين في إطفاء الحرائق .  –٣
  غاز ثانى أكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق .  –٤
 . ظاهرة االحتباس الحرارى فى الهواء الجوىغاز ثانى أكسيد الكربون  زيادة نسبة من أضرار –٥
     .مرتبطة بذرتى كربون  ن ذرة أكسجينأكسيد الكربون م يتكون جزئ ثانى –٦
   . ثانى أكسيد الكربونكثافة الهواء اكبر من كثافة األكسجين وأقل من كثافة  –٧
      .والرائحة اللون عديم ثانى أكسيد الكربون –٨
 . الماء فى ثانى أكسيد الكربون يذوب ال –٩

   . االشتعال على يساعد وال يشتعل نهأل الحرائق إطفاء فى ثانى أكسيد الكربون يستخدم –١٠
  .  ثانى أكسيد الكربونفى النباتات الخضراء ويتصاعد غاز  ىيدخل غاز األكسجين فى عملية البناء الضوئ –١١

***************************************************************************  
  

   

 ء .  في الما النيتروجينيذوب غاز  –١
      عند إمرار ثانى أكسيد الكربون في ماء الجير الرائق .  أسوديتكون راسب  –٢
   .  األكسجينغاز ماء الجير الرائق في الكشف عن يستخدم  –٣
   .  كبريتات الكالسيوميحضر غاز ثانى أكسيد الكربون في المعمل من تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع  –٤
 . يشتعل ويساعد على االشتعالن غاز ثانى أكسيد الكربو –٥
 . ينجالنيتروالتى تقوم بها النباتات الخضراء ويصاحبها تصاعد غاز  التنفسيدخل ثانى أكسيد الكربون فى عملية  –٦
 .هو ثانى أكسيد الكربون فى الحالة الصلبة  الجليد العادى –٧
  .) 2Nجزىء ثانى أكسيد الكربون يرمز له بالرمز ( –٨
 . ٪ ١أكسيد الكربون فى الغالف الجوى بنسبة يوجد ثانى  –٩

 .فى الغالف الجوى مسئولة عن ارتفاع درجة حرارة األرض  ينجغاز األكسزيادة نسبة  –١٠
 .أثناء تنفس النباتات واحتراق الشمعة  ينجغاز النيتروينتج  –١١
 . الماء ألسفليجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة  –١٢
 . از ثانى أكسيد الكربونغالثلج الجاف هو  –١٣
 . العصائراألغذية الفارغة هى  –١٤

***************************************************************************  
  
  

  يتصاعد الماء من إضافة قليل ثم ، النيتروجين غاز على يحتوى مخبار فى المشتعل الماغنسيوم من شريط وضع عند –١
 )  الهيدروجين –النشادر  – النيتروجين – األكسجين(                                                         غاز     
  ؟ الكالسيوم كربونات مسحوق إلى المخفف الهيدروكلوريك حمض إضافة من عليه الحصول يمكن الغازات ىأ –٢
  )   الهيدروجين – الكربون أكسيد ثانى – النيتروجين – األكسجين(                                                                   
    المخفف الهيدروكلوريك وحمض كالسيوم كربونات مسحوق باستخدام تحضيره يمكن غاز –٣

  )   الهيدروجين – الكربون أكسيد ثانى – النيتروجين – األكسجين(                                                                   
ً  يتعكر فإنه الرائق الجير بماء الزفير هواء مرور عند –٤     تسمى مادة مكونا

  )   الكالسيوم هيدروكسيد – الكالسيوم أكسيد – الكالسيوم كربونات(                                                                   

صحح ما تحته 
خط

) ×) أو عالمة (ضع عالمة (
ل أ

اختر اإلجابة الصحيحة مما 
ن الق ن
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  يأتى ما عدا يستخدم ثانى أكسيد الكربون في كل مما  –٥
        لهب األكسى أسيتيلن )  –صناعة المياه الغازية  –إطفاء الحرائق  –( صناعة الثلج الجاف                                       

  غاز يجمع بإزاحة الهواء إلى أعلى أثناء تحضيره فى المعمل  –٦
  األرجون )    – الكربون أكسيد ثانى – يتروجينالن –( الهيدروجين                                        

  عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل في مخبار يحتوى على غاز ثانى أكسيد الكربون يتكون على جدار المخبار –٧
   األكسجين )  –الكربون  –النيتروجين  –عنصر                          ( الماغنسيوم      

  الضوئى في النبات على وجود غاز تعتمد عملية البناء  –٨
  األوزون )   – الكربون أكسيد ثانى – النيتروجين – األكسجين(                                        

 )   الكالسيوم كبريتات – الكالسيوم هيدروكسيد – الكالسيوم أكسيد – الكالسيوم كربونات(                 ماء الجير هو  –٩
    النيتروجين السائل ) –ثانى أكسيد الكربون الصلب  –( األكسجين            الجاف هو الثلج  –١٠
   األوزون )   – الكربون أكسيد ثانى – النيتروجين – األكسجين(   القاتل الصامت هو غاز  –١١
     )    ٪ ٣ – ٪ ٧٨ – ٪ ٠٫٠٣ – ٪ ٢١(                نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون في الغالف الجوى  –١٢
   أزرق )   –أصفر  –أسود  –غاز ثانى أكسيد الكربون يحول ماء الجير إلى راسب            ( أبيض  –١٣
 كل ما سبق )   –يساعد على االشتعال  –أخف من الهواء  –من خصائص ثانى أكسيد الكربون      ( أثقل من الهواء  –١٤

***************************************************************************  
  
  

   . الزفير هواء مع ويخرج اإلنسان تنفس عن ينتج غاز –١
       غاز يستخدم في صناعة المياه الغازية . –٢
      غاز يستخدم في إطفاء الحرائق .   –٣
   غاز يعكر ماء الجير الرائق .  –٤
 .التى تسبب ارتفاع درجة حرارة األرض الغاز المسئول عن ظاهرة االحتباس الحرارى  –٥
 .المركب المستخدم فى الكشف عن غاز ثانى أكسيد الكربون  –٦
 .المركب المسبب لتعكر ماء الجير الرائق عند إمرار غاز ثانى الكربون فيه  –٧
  . المواد المتكونة عند إدخال شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون –٨
 .ثلج الجاف ال –٩

  . ينجلتكوين المواد الغذائية واألكس عملية تقوم بها النباتات الخضراء يستخدم فيها غاز ثانى أكسيد الكربون –١٠
 .األغذية الفارغة  –١١
 .التنفس   غاز يطلق عليه ( القاتل الصامت ) تنتجه الكائنات الحية أثناء عملية –١٢

***************************************************************************  
  

  

    . الحرائق طفاءإ فى الكربون أكسيد ثانى غاز يستخدم –١
       . الخبز صناعة فى العجين إلى الخميرةتضاف  –٢
   . فيه الكربون أكسيد ثانى بإمرار الرائق الجير ماءيتعكر  –٣
  . األخيرة السنوات فى الكربون أكسيد ثانى نسبة ارتفاع من البيئةتعانى  –٤
 . الكربون أكسيد ثانى غاز وجود عن الكشف فى الرائق الجير ماء يستخدم –٥
  .  الرائق الجير ماء فى الكربون أكسيد ثانى غاز إمرار عند أبيض راسب يتكون –٦
  . األرض سطح على الحياة استمرار فى وحيوية خاصة أهمية الكربون أكسيد ثانى لغاز –٧
  . للطبيعة هام الكربون سيدأك ثانى غاز –٨
 .لثانى أكسيد الكربون أهمية كبيرة الستمرار الحياة على األرض  –٩

   . التبريد عمليات فى ثانى أكسيد الكربونيستخدم  –١٠
 .قطع وحرق الغابات وقلة المساحات الخضراء جريمة فى حق البشرية  –١١
 .اإلفراط فى تناول المشروبات الغازية غير صحى  –١٢
 .يطلق على غاز ثانى أكسيد الكربون ( القاتل الصامت )  –١٣
 . ألعلى الهواء بإزاحةغاز ثانى أكسيد الكربون  يُجمع –١٤
 . الماء بإزاحةثانى أكسيد الكربون  يُجمع ال –١٥

أكتب المصطلح 
ل ال

علل لما 
أت
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    .الجوى الغالف فى االرتفاع فى الكربون أكسيد ثانى غاز نسبة استمرت –١
      .الجوى الهواء فى كبيرة بدرجة الكربون يدأكس ثانى غاز نسبة قلَّت –٢
    .  الكربون أكسيد ثانى بغاز مملوء مخبار فى المشتعل الماغنسيوم شريط وضع –٣
 .قلت المساحة الخضراء على وجه األرض  –٤
 .أمر هواء الزفير فى ماء جير رائق  –٥
 .أضيفت كمية من الخميرة إلى العجين  –٦
  . ز ثانى أكسيد الكربون فى حوض به ماءنكس مخبار مملوء بغا –٧
 .ين جارتبطت ذرة كربون بذرتى أكس –٨
 ماء جير رائق . غاز ثانى أكسيد الكربون فى  إمرار –٩

 .حاولت جمع مخبار ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء ألسفل  –١٠
 .أضفت عصير الليمون إلى بيكربونات الصوديوم  –١١
 .أدخلته فى مخبار مملوء بثانى أكسيد الكربون أشعلت شريط ماغنسيوم و –١٢
 .ترك اإلنسان فى كهف عميق ردىء التهوية  –١٣
 . أثرت بالضغط مع التبريد على كمية محبوسة من غاز ثانى أكسيد الكربون ، ثم قمت بتخفيف الضغط  –١٤
  الغازية . المشروباتشرب كميات كبيرة من  –١٥
 فف مع كربونات الكالسيوم . تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخ –١٦

***************************************************************************  

  
  

 .  الكالسيوم كربونات من الكربون ثانى غاز على تحصل كيف اشرح –١
  ) . ميةاليو الحياة فى الكربون أكسيد ثانى غاز – الرائق الجير ماء اذكر استخداما واحدا لكل من ( –٢
  أذكر فرقاً واحداً بين غاز األكسجين وغاز ثانى أكسيد الكربون .  –٣
  غاز ثانى أكسيد الكربون .  أذكر خواص  –٤
  : أذكر فقط اسم الغاز  –٥

  الالزم لعملية البناء الضوئى . –     
  الناتج من عملية البناء الضوئى . –     
  ورق دوار الشمس بلونيه . أى هذين الغازين متعادل التأثير على –     

  :  ماذا تالحظ وماذا تستنتج من كل شكل من األشكال اآلتية –٦
   

  
  
  
  
  

    
   شكل (ب)                             شكل (أ)                                    
  :  تأمل الشكل المقابل ثم أجب –٧

  ما الذى يمثله الشكل ؟ –     
  ت على الشكل .اكتب البيانا –     
    ................ في الكشف عن الغاز الناتج .....: يستخدم .. أكمل –     
  اذكر اسم المادة البيضاء المتكونة عند احتراق شريط من الماغنسيوم في  –     

    الغاز المتكون في المخبار .         
    رمزه ؟ما نسبة هذا الغاز في الغالف الجوى ؟ وما  –     

  أذكر خواص الغاز الناتج ؟  –     
 
 
 

فى  ما الذى تتوقع حدوثه
ة اآلت اال ال

أسئلة 
ة تن

شمعة  مخبار 
 مشتعلة

 كربون
أكسيد 

 ماغنسيوم

)١

)٢

)٣(  

)٤
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  يوجد فى الطبيعة على شكل غاز .  وجوده

  2N  رمزه

  نيتروجين . ينمن ذرتجزئ النيتروجين يتكون   تكوينه

  وال يدخل فى التنفس . حياة ألنه ال يساعد على االشتعالباألزوت ومعناها عديم اليسمى النيتروجين   تسميته

من  
  خصائصه

  . صعب الذوبان فى الماءو اللون والطعم والرائحةغاز عديم 

       م . ١٧٧٢اكتشفه العالم دانيال رذرفورد عام   مكتشفه

      من الغالف الجوى لألرض .  ٪ ٧٨يشكل   نسبته

أهميته 
للكائنات 

  الحية

   روتينية .بلجميع المركبات ال ) مكون أساسى١(
ه لكيدخل فى تركيب جميع األنسجة الحية فكل الكا) ٢( زء ىئنات تحتاج إلي م ج ون أه ه يك يش ألن تع

      فى البروتينات .

  أكاسيده
عـة مـة الزراعيـل إلى التربـتتكون أكاسيد النتروجين فى الهواء الجوى أثناء حدوث البرق الذى يص

نـاه األمطـمي روجين م تمد النيت ويا ) وتس ول الص ازالء وف يم والب ل( البرس ات مث تج البقولي ار وتن
  . اء بمساعدة نوع من البكتيريا تعيش فى جذورهاالهو

***************************************************************************  
  اإلجابة  علل لما يأتى                               م
  ألنه يتكون من ذرتى نيتروجين .  ؟ 2N للنيتروجين  بالرمز يرمز ١
  ألنه ال يساعد على االشتعال وال يدخل فى التنفس .  األزوت ( عديم الحياة ) ؟يسمى النيتروجين ب ٢
  ألنه يكون أهم جزء فى البروتينات .  كل الكائنات تحتاج إلى النيتروجين لكى تعيش ؟ ٣
  ألنه العنصر األساسى فى تكوين البروتينات .       يدخل النيتروجين فى تركيب جميع األنسجة الحية ؟ ٤

***************************************************************************  
   

   

 

    :األدوات
  .                       هيدروكسيد صوديوم أو بوتاسيوم) ١(
  .        ) دورق زجاجى٢(
  .  نحاس ساخن) ٣(
  . حوض زجاجى) ٤(
  . مخابير زجاجية) ٥(
  .    ماء) ٦(
                                        ) أنابيب توصيل .٧(

    :الخطوات
  ) كون جهاز كما بالشكل .١(
  ) افتح صنبور الماء ليدفع الهواء داخل الدورق األول .٢(
  أكسيد  ىقليلة من ثانال كمياتال المتصاصعبر محلول هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم  يتم إمرار الهواء) ٣(

   الهواء . المتواجدة فىالكربون       
  الهواء .بفوق فلز النحاس المسخن ليتحد مع األكسجين الموجود  إمرار الهواءيتم ) ٤(
  بإزاحة الماء ألسفل وامأل عدة مخابير . الناتج ) اجمع غاز النيتروجين ٥(
  اإلجابة  علل لما يأتى                                        م
  ليدفع الهواء داخل الدورق األول .  ؟ وجين فى المعملفتح صنبور الماء عند تحضير النيتر ١
وديوم أو  ٢ يد الص ن هيدروكس ول م ر محل واء عب رار اله انال كمياتال المتصاصإم ن ث يد ىقليلة م ون  أكس الكرب

ز غا
ال

  يتفاعل النحاس المسخن
  مع األكسجين 

الماء 
  من

  مخلوط
  الهواء

  موقد
 مـــاء

محلول هيدروكسيد البوتاسيوم 



   http://egy-learning.blogspot.com.eg/
   
  

   
٣٧

    المتواجدة فى الهواء .  ؟ البوتاسيوم عند تحضير النيتروجين
ير  ٣ د تحض خن عن اس المس ز النح وق فل واء ف رار اله إم

  يتروجين فى المعمل ؟الن
  الهواء .بليتحد مع األكسجين الموجود 

ون  المصدر الرئيسى لتحضير النيتروجين هو الهواء الجوى ؟ ٤ روجين يك واء   ٪ ٧٨ألن النيت ات اله ن مكون م
  الجوى .

***************************************************************************  
 

 
  

                                   
 األنشطـــــة 

                      
 المالحظـــــات

  غاز النيتروجين عديم اللون والطعم والرائحة      .  فى أحد المخابير غاز النيتروجين وطعم ورائحة لون الحظ
  صعب الذوبان فى الماء .غاز النيتروجين           .  يجمع بإزاحة الماء إلى أسفلغاز النيتروجين  أثناء تحضير

روجين أثناء تحضير  از النيت ه ال يتفغ اخن فإن اس الس ع النح ل م اع
          كما حدث لألكسجين .

ن ر م ع الكثي هولة م ل بس روجين ال يتفاع  النيت
  العناصر األخرى .

  عل وال يساعد على االشتعال .النيتروجين ال يشت.  المتصاعد فى المخبارغاز النيتروجين  من قرب عود ثقاب مشتعل
يوم ريط ماغنس عل ش ار أش ى مخب عه ف از  وض ى غ وى عل يحت

  .النيتروجين 
  يشتعل شريط الماغنسيوم مكونا مادة بيضاء 

ى  يوم ف تعال الماغنس ة اش اعد نتيج از المتص ة الغ ظ رائح الح
  النيتروجين . 

  غاز النيتروجين عديم اللون والطعم والرائحة 

  

  :  فى أنه النيتروجينئص يمكن تحديد خصا
  ) عديم اللون والطعم والرائحة .١(
  ) ال يساعد على االشتعال .٢(
  .) صعب الذوبان فى الماء ٣(
  ال يتفاعل بسهولة مع الكثير من العناصر األخرى .) ٤(
ً ) يتحد مع شريط الماغنسيوم م٥(   . غاز النشادر )(  نفاذة جداً  بيضاء وبإضافة قليل من الماء تتصاعد مادةمادة  كونا
   يمكن تكثيف النيتروجين الى الحالة السائلة .) ٦(

***************************************************************************  
  اإلجابة  علل لما يأتى                              م
جين  ١ ازى األكس ين غ ز ب ن التميي ال يمك

 ؟ طعم والرائحةوالنيتروجين من حيث اللون وال
  عديم اللون والطعم والرائحة .ألن كال منهما 

ون  ٢ يد الكرب انى أكس ازى ث ين غ ز ب ن التميي يمك
  ؟ والنيتروجين من حيث الذوبان فى الماء

ونألن  يد الكرب انى أكس ذوب ث ى ي اء ف ا  الم روجينبينم  النيت
  .صعب الذوبان فى الماء 

جين  ٣ ازى األكس ين غ ز ب ن التميي يمك
  ؟ تروجين بشظية مشتعلةوالني

تعال ألن  ى االش اعد عل ه يس تعل ولكن جين ال يش ا األكس بينم
  . على االشتعال يساعد وال يشتعل ال النيتروجين

ون  ٤ يد الكرب ال يمكن التمييز بين غازى ثانى أكس
  ؟ والنيتروجين بشظية مشتعلة

  . االشتعال على يساعد وال يشتعل ال ألن كال منهما

  
 

  

ذلك  إذا غمست ب ! ل ة خش ى قطع مار ف ثمرة الموز بسرعة فى نيتروجين سائل تصبح صلبة لدرجة انه يمكنك بها دق مس
  يستخدم النيتروجين المسال فى التبريد السريع لألغذية واألدوية واللقاحات التي تفسدها الحرارة .

***************************************************************************  
                                              

  

  

  لحجمه عند تغير درجات الحرارة . ى) يستخدم حديثا فى ملء اإلطارات للطائرات والسيارات بسبب الثبات النسب١(

  ) تستخدم كميات قليلة من النيتروجين لملء بعض أنواع المصابيح .٢(
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٣٨

  دأ .) يستخدم فى صناعة الفوالذ الذى ال يص٣(

  .  ) يدخل فى تركيب البارود٤(

  ) يدخل فى تركيب نترات األمونيوم الذى يدخل فى تركيب األسمدة ومخصبات التربة .٥(

)٦ ً   تستخدم إلنتاج األسمدة والمخصبات .التى فى عملية تصنيع النشادر ( األمونيا ) و ) يستخدم تجاريا

  القابلة لالنفجار وأثناء تصنيع األجزاء االلكترونية . ) يستخدم كمادة غير نشطة فى أجواء خزانات السوائل٧(

  ) يستخدم النيتروجين السائل في : ٨(

   عالج األورام الجلدية خاصة الحميدة منها ( الثآليل ). –      

د –         . النقل ألغراض أو حْفظها بغرض ، الغذائية للمنتجات كمبّرِ

***************************************************************************  
                            م

 علل لما يأتى
 اإلجابة

    لحجمه عند تغير درجات الحرارة . ىبسبب الثبات النسب  يستخدم النيتروجين فى ملء إطارات السيارات ؟ ١
تخدم لعألن   للنيتروجين استخدامات طبية ؟ ٢ ائل يس روجين الس ة النيت الج األورام الجلدي

  خاصة الحميدة منها ( الثآليل ).
ة  ٣ ات الغذائي يستخدم النيتروجين السائل كمبرد للمنتج

  واألدوية ؟
  ألنه يتحول لسائل عند درجات حرارة منخفضة جداً .

ه   أهمية النيتروجين فى مجال الزراعة ؟ ٤ ى ألن دخل ف ذى ي وم ال رات األموني ب نت ى تركي دخل ف ي
  سمدة ومخصبات التربة .تركيب األ

وائل  ٥ ات الس واء خزان ى أج روجين ف تخدم النيت يس
  القابلة لالنفجار وأثناء تصنيع األجزاء االلكترونية ؟

 الالنيتروجين : ألن  أو . النيتروجين مادة غير نشطةألن 
  . االشتعال على يساعد وال يشتعل

دخل   أهمية النيتروجين فى مجال الصناعة ؟ ٦ ه ي ى ألن ا ) ناعةصف ادر ( األموني ناعة و النش ص
  الفوالذ الذى ال يصدأ .

***************************************************************************  
                         م

 ماذا يحدث عند
 اإلجابة

  لتربة وال تستفيد منه النباتات ال يتم تثبيت نيتروجين الهواء با  إذا تم القضاء على بكتيريا التربة ؟ ١
 ؟حدث برق بالنسبة لنيتروجين الهواء الجوى  ٢

  
رو ل نيت يد جيتفاع ون أكاس جين وتتك ع األكس واء م ين اله

رو ات نيتروجنيت ة مركب ر مكون اء المط ى م ذوب ف ة جين ت يني
  يمتصها النبات لتكوين البروتينات 

رار ٣ يد  إم ول هيدروكس ى محل وى عل واء الج اله
  ؟يوم مركز ثم على نحاس ساخن بوتاس

  .يتبقى من الهواء غاز النيتروجين فقط 
  

ع ٤ ه  وض ار ب ى مخب تعل ف يوم مش ريط ماغنس ش
  ؟ماء للمادة المتكونة  إضافةغاز نيتروجين ثم 

  .يتصاعد غاز النشادر ( األمونيا ) ذو الرائحة النفاذة 
  

رو ٥ از النيت ن غ ة م ى كمي رت عل غط جأث ين بض
   ؟ يدشديد مع التبر

  . يتحول إلى نيتروجين سائل 
  

از  ٦ ائرات بغ يارات والط ارات الس ت إط ملئ
  ؟ين بدال من الهواء جالنيترو

خن  يبقى حجمها ثابتًا نسبيًا عند تغير درجات الحرارة ، وال تس
    . عند السير لمسافات طويلة

   
  

    
  
  

 . الجوى الغالف من ٪ ........... النيتروجين يشكل –١

أكمل ما 
أت
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   . يصدأ ال الذى ....................... صناعة فى النيتروجين ميستخد –٢
   أساس تكوين البروتين بالجسم عنصر ....................... والمعروف باسم ....................... –٣
 تثبت بكتيريا العقد الجذرية .................... الهواء الجوى في جذور النباتات البقولية . –٤
   دخل غاز ..................... في تركيب البارود ونترات األمونيوم . ي –٥
 ......................تتكون أكاسيد النتروجين فى الهواء الجوى أثناء حدوث  –٦
 ........ ....ين عنصر أساسى فى تركيب .....جالنيترو –٧
   ....... ..........ين بإزاحة .......جيجمع غاز النيترو –٨
 ........ ، ويرمز له بالرمز ............ ...........ين يتكون من .......ججزىء غاز النيترو –٩

   .......................المصدر الرئيسى لتحضير النيتروجين هو  –١٠
 ............................لحجمه عند تغير  ىالثبات النسبيتميز النيتروجين ب –١١
 من النيتروجين لملء بعض أنواع المصابيح . ...................تستخدم كميات  –١٢
  ........................... و ..................فى تركيب نترات األمونيوم الذى يدخل فى تركيب النيتروجين يدخل  –١٣
   .......................................... عالج فىالنيتروجين  يستخدم  –١٤

***************************************************************************  
  
  

  . األخرى العناصر من كثير مع بسهولة النيتروجين غاز يتفاعل –١
   . الجوى الهواء نيتروجين من تستفيد البرسيم مثل البقوليات –٢
   ) .  الحياة غاز( ومعناها باآلزوت أيًضا النيتروجين يسمى –٣
  . واالشتعال لالنفجار القابلة السوائل خزانات أجواء فى األوزون ميستخد –٤
   . االشتعال على يساعد وال والرائحة والطعم اللون عديم األكسجين غاز –٥
   . الجوى الهواء أكسجين والبرسيم الفول مثل البقولية النباتات فى الجذرية العقد بكتريا تثبت –٦
 . الجوى الهواء كوناتم من ٪ ٧٨ األكسجين غاز يحتل –٧
   أثناء تحضير النيتروجين يمر الهواء على نحاس ساخن ليمتص ثانى أكسيد الكربون .  –٨
  يستخدم غاز النيتروجين في تخزين البترول .  –٩

   جين . النيتروتصاعد رائحة طيبة نتيجة إضافة الماء إلى ناتج اشتعال الماغنسيوم في  –١٠
     ي إطفاء الحرائق .يستخدم النيتروجين ف –١١
    صعب الذوبان في الماء .  النيتروجين غاز –١٢
    نشط يتفاعل بسهولة مع كثير من العناصر األخرى .  غاز النيتروجين غاز –١٣
   كل من األكسجين والنيتروجين ال يغير لون ورقتى دوار الشمس المبللتين بالماء .  –١٤

***************************************************************************  
  

   

    لدى تغير درجات الحرارة .  لوزنهيستخدم في ملء إطارات السيارات وذلك يعود إلى الثبات النسبى  األكسجين –١
   . الحياةعديم باألزوت ومعناها غاز  األكسجينيسمى  –٢
  نيتروجين .  ثالث ذراتجزئ النيتروجين يتكون من  –٣
  . ثانى أكسيد الكربونين فى المعمل يستخدم النحاس الساخن لكى يتحد مع جند تحضير غاز النيتروع –٤
 . الهواء ألعلىين عند تحضيره فى المعمل بإزاحة جيجمع غاز النيترو –٥
 . يحول لون ورقة دوار الشمس الحمراء إلى اللون األزرقين جغاز النيترو –٦
 . ينجاألكسعند إضافة الماء إليها يتصاعد غاز بنية ين وتتكون مادة جالنيترويشتعل شريط الماغنسيوم فى غاز  –٧
 . الكربوهيدرات ين عنصر أساسى فى تركيبجالنيترو –٨
 ين الهواء جز باالتحاد مع أكسمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم المركين فى المعمل يقوم جفى نشاط تحضير غاز النيترو –٩

      
  

 يتصاعد الماء من قليل إضافة ثم ، النيتروجين غاز على يحتوى مخبار فى المشتعل لماغنسيوما من شريط وضع عند –١
  ) الهيدروجين – النشادر – النيتروجين – األكسجين (                                   غاز

  يحضر غاز النيتروجين في المعمل من  –٢

صحح ما تحته 
خط

) ×) أو عالمة (ضع عالمة (
ل أ

حيحة مما اختر اإلجابة الص
ن الق ن
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  كل ما سبق )  –الهواء الجوى  –كربونات الكالسيوم  –يد الهيدروجين ( فوق أكس                                       
   ) 2O – 2N – 2CO (      الغاز الذى يسمى باألزوت ( عديم الحياة ) رمزه  –٣
 الهيدروجين )  –النيتروجين  –األوزون  –الغاز الذى يستخدم في ملء بعض انواع المصابيح هو ( األكسجين  –٤
   مادة صفراء )  –مادة بيضاء  –مادة خضراء  –مع شريط الماغنسيوم المشتعل مكوناً ( مادة سوداء يتحد النيتروجين  –٥
  الفوازييه )  –سيليزيوس  –( دانيال رذرفورد                                  مكتشف غاز النيتروجين هو  –٦
 الثلج الجاف )   –األسمدة  –واد إطفاء الحريق النيتروجين يستخدم في صناعة                              ( م –٧
  ثانى أكسيد الكربون )    –النيتروجين  –تجمع الغازات التالية بإزاحة الماء ألسفل ما عدا         ( األكسجين  –٨
   تينات ) البرو –الدهون  –جميع أنسجة الكائنات الحية  –يوجد النيتروجين فى كل مما يأتى ما عدا    ( الغالف الجوى  –٩

***************************************************************************  
  
  

  . لالشتعال القابلة المواد وبعض البترول تخزين فى يستخدم غاز –١
 .عنصر اكتشفه الطبيب اإلسكتلندى دانيال رذرفورد وأساسى فى تركيب البروتينات  –٢
 .آلزوت أو ( عديم الحياة ) الغاز المسمى أحيانًا با –٣
 .مادة تستخدم المتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون من الهواء الجوى  –٤
  . نوع من النباتات تنتج البروتينات من نيتروجين الهواء الجوى بمساعدة البكتريا العقدية على جذورها –٥
  . ينجعال شريط ماغنسيوم فى مخبار من النيتروالغاز المتصاعد عند إضافة الماء إلى المادة البيضاء الناتجة من اشت –٦
 .ين صناعيًا وفى المعمل جالمصدر الرئيسى لتحضير غاز النيترو –٧
 .بالحرارة  مادة تستخدم فى التبريد السريع لألغذية واألدوية واللقاحات التى تتأثر –٨
  . بيًا عند تغير درجات الحرارةغاز يستخدم حديثًا فى ملء إطارات الطائرات والسيارات يظل حجمه ثابت نس –٩

 . ين الهامة ولها دور أساسى فى إنتاج األسمدة والمخصباتجأحد مركبات النيترو –١٠
***************************************************************************  

  
  

  . السيارات إطارات ملء فى النيتروجين يستخدم –١
   . واألدوية الغذائية للمنتجات كمبرد سائلال النيتروجين يستخدم –٢
 . الجوى الهواء هو النيتروجين لتحضير الرئيسى المصدر –٣
 . البوتاسيوم الصوديوم أو هيدروكسيد من محلول عبر الهواء يمرر النيتروجين غاز تحضير عند –٤
   .الحية األنسجة جميع تركيب فى النيتروجين يدخل –٥
  .لالشتعال القابلة المواد وبعض البترول تخزين فى النيتروجين يستخدم –٦
   . اإلنسان حياة فى أهمية النيتروجين لغاز –٧
 . النيتروجين فى الماغنسيوم اشتعال ناتج إلى الماء إضافة نتيجة نفاذة رائحة تصاعد –٨
   . باألزوت النيتروجين غاز يسمى –٩

 . على نحاس ساخن ين فى المعمل يمرر الهواءجعند تحضير غاز النيترو –١٠
 .ين فى الهواء الجوى جتعمل البقوليات على تثبيت نسبة النيترو –١١
 .ين بإزاحة الماء ألسفل جيجمع غاز النيترو –١٢
  .يوجد نيتروجين سائل  –١٣
  . ال يشتعل وال يساعد على االشتعالفى إطفاء الحرائق رغم أنه  النيتروجينال يستخدم  –١٤

***************************************************************************  
 
 

 اتحاد ذرتين من النيتروجين .  –١
   ض به ماء . حو فى النيتروجين بغاز مملوء مخبارتنكيس  –٢
  .غمست شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز نيتروجين ثم أضفت ماء للمادة المتكونة  –٣
 . النيتروجين بغاز مملوء مخبار خلدا تعلمش سيومماغن ريطشوضع  –٤
 .حدث برق بالنسبة لنيتروجين الهواء الجوى  –٥
 .إذا أمررت الهواء الجوى على محلول هيدروكسيد بوتاسيوم مركز ثم على نحاس ساخن  –٦

أكتب المصطلح 
ل ال

علل لما 
أت

فى  ما الذى تتوقع حدوثه
ة اآلت اال ال
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٤١

 .ين بضغط شديد مع التبريد جأثرت على كمية من غاز النيترو –٧
  .ين بدال من الهواء جيتروملئت إطارات السيارات والطائرات بغاز الن –٨
  . الطبيعة فى النيتروجين كمية نقص –٩

***************************************************************************  
 
 

  .ين فى المعمل جمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم المركز عند تحضير النيترو –١
 . ين فى إطارات السيارات والطائراتجغاز النيترو –٢
 .ين فى المعمل جالنحاس الساخن عند تحضير غاز النيترو –٣
 .ين المسال فى الحياة العملية جالنيترو –٤
  .البكتريا التى تعيش فى جذور البقوليات  –٥
 ***************************************************************************  

  
  

 (ب) (أ)
  عنصر النيتروجين –
  يدروكسيد البوتاسيوممحلول ه –
يستخدم حديثاً لملء  إطارات السيارات  –

  والطائرات
  النيتروجين السائل يستخدم –
  تنتج البروتينات من نيتروجين الهواء الجوى –
  

لعالج األورام الجلدية الحميدة وتبريد األغذية واألدوية  –
    يستخدم في امتصاص غاز ثانى اكسيد الكربون –
  ل مع كثير من الموادعنصر نشط يتفاع –
  غاز النيتروجين –
  عنصر أساسى لتكوين البروتينات –
  بمساعدة نوع من البكتيريا يعيش في جذور البقوليات  –
    

***************************************************************************  

  
  

 ) . من النيتروجين لنشادرا – الجوى الهواء من النيتروجين(  على تحصل كيف اشرح –١
     أذكر خواص غاز النيتروجين .  –٢
    همية واستخدامات غاز النيتروجين ؟أأذكر  –٣
  :  الشكل التالىماذا تالحظ وماذا تستنتج من  –٤
   

  
  
  
  
  

  

  :  يبين تكوين جهاز لتحضير أحد الغازات المكونة للغالف الجوى لألرضالشكل  –٥
  ؟ما هو اسم الغاز  –     
  اكتب البيانات على الشكل . –     
   ماذا يحدث عندما نؤثر على هذا الغاز بضغط شديد مع التبريد ؟   –     
  ما نسبة هذا الغاز في الغالف الجوى ؟ وما رمزه ؟   –     

   
  
  

  
  يتكون من المخ والحبل الشوكى وماليين األعصاب . –
  . مات من بيئتك ومن داخل جسمك ويفسرها ويجعل الجسم يستجيب لهايستقبل المعلوحيث هو جهاز االتصال والتحكم  –

أسئلة 
ة تن

فيم يستخدم كل 
ن

 من يناسبه ما  )أ(  العمود من صل
)(ال

)١(  

)٢(  

)٣(  

)٤(  

)٥(  
)٦(  

)٧(  

شريط ماغنسيوم 
 مشتعل

 ملقاط

مخبار به غاز 
 نيتروجين
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٤٢

ً ) ١: ( أمثلة    ً  – أو مراً  حلواً  – أو بارداً  يجعلك تعرف ما إذا كان شئ ما ساخنا ً أو أملس خشنا   . ا
  يضبط حركاتك ويحميك من األذى ويجعلك تشعر باأللم . )٢(            
  .وتتعلم الموسيقى ك تحل المشكالت يجعل )٣(            
ً  تلزم العواطف فهو يجعلك سعيداً  ىيضبط االستجابات الت )٤(             ً  – أو حزينا ً  غضبانا   . أو هادئا
  والحصول على الحركةكالتى يقوم بها جسم اإلنسان وظائف الجسم المتعددة االشراف وتنسيق وتنظيم  )٥(            

   لتنفس والتفكيروالهضم وا الغذاء                  
  ) . ىالطرف ىالجهاز العصب – ىالمركز ىالجهاز العصب (يتركب من جهازين رئيسيين  –
 ***************************************************************************  

  
                                                       

  

  : هى وحدة البناء األساسية للجهاز العصبى .  أو. هى وحدة بناء الجهاز العصبى  –
  محور الخلية ) .  –( جسم الخلية  هما أساسيين جزئين من تتكون –

  

جسم 
 الخلية

    . بالزمى وغشاء وسيتوبالزم نواة على يَحتوى
ى تفرعات الخلية جسم من تَمتد الشجيرية التفرعات تُسمَّ

ا تتصل والتى بية بخالي اورة عص ا مج ةم له ابك كون  تش
   .عصبى

محور 
 الخلية

وينتهى ، دهنية بطبقة مغلف أسطوانى محور عن عبارة
ور ات المح ة بتفرع الت ، تتصل نهائي ون أو بالعض تك
  . أخرى خاليا عصبية مع عصبى تشابك

*************************************************************************** 
  اإلجابة  علل لما يأتى                                      م
اء   يعمل الجهاز العصبى كحلقة وصل ؟ ١ ين األعض ات ب ل المعلوم يق ونق وم بالتنس ه يق ألن

  المستقبلة واألعضاء المستجيبة .
تشابك مكونة   لها تتصل بخاليا عصبية مجاورةحتى   يمتد من جسم الخلية العصبية تفرعات شجرية ؟ ٢

  . ىعصب
  لحماية الخلية وإمدادها بالطاقة .  محور الخلية العصبية بطبقة دهنية ؟ يغلف ٣
  مع خاليا عصبية أخرى . ىتكون تشابك عصبحتى   ينتهى محور الخلية العصبية بتفرعات نهائية ؟ ٤
  ألهميته فى انتقال وتوصيل السيال العصبى .  وجود التشابك العصبى بين الخاليا العصبية المتجاورة ؟ ٥

 ***************************************************************************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

   
  

   
   
  . فى الجسم يوجه وينسق جميع العمليات واألفكار والسلوكيات والعواطف ىالرئيسهو مركز التحكم  –

الخلية جسم

تفرعات 

  تفرعات
  نهائية 

المحو
  النواة

)١ (
خ ال

 النصفان الكرويان
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٤٣

  . عبارة عن كتلة عصبية كبيرة تحتوى على الماليين من الخاليا العصبية –
    يوجد داخل علبة عظمية تسمى الجمجمة تعمل على حمايته . –
  يشبه الكمبيوتر . –
  كيلو جرام . ١٫٥ تبلغ كتلة مخ الشخص البالغ  –
  يعتقد البعض أنه كلما كان مخ اإلنسان كبيراً فى حجمه كلما كان أكثر ذكاء –
  د كبير .  ولكن ذلك غير صحيح فجميع البالغين يتساوى كتلة المخ لديهم إلى ح   
  ) النخاع المستطيل – المخيخ –ن ين الكرويي( النصفيتركب من  –

***************************************************************************  

النصفان 
 الكرويان

  :  جسم كروى كبير يتكون من جزأين –
  . إلى نصفين ىيفصلهما شق وسط ●   
  بينهما . تسئولة عن االتصاالألياف عصبية م تربطهما ●   
  . وهى رمادية اللون بالقشرة المخيةيعرف للنصفين الكرويين  ىالسطح الخارج –
  بكثرة التالفيف والثنيات .يتميز النصفان الكرويان  –
  : الكرويين النصفين وظائف أهم من –
  دو السريع فى السباقات ) .الع –القيام  –الجلوس  –( المشى  التحكم فى الحركات اإلرادية للجسم )١(   

  الجلد ) –اللسان  –األنف  –األذنان  –( العينان  استقبال النبضات العصبية من أعضاء الحس) ٢(   
    وإرسال االستجابة المناسبة .          

     يحتويان على مراكز التفكير والتذكر . )٣(   

     .   رويينفى الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفين الكيقع  –  المخيخ
     الحركة .وازن الجسم أثناء تأدية المحافظة على تأهم وظائفه  –

 
  

النخاع 
 المستطيل

  . يصل المخ بالحبل الشوكىو أسفل المخيخيقع  –
  : مسئول عن تنتظم العمليات الالإرادية بالجسم مثل –
  . تنظيم ضربات القلب) ١(   

  .عملية التنفس  أثناء ىتنظيم حركة أعضاء الجهاز التنفس) ٢(   
  . ىتنظيم حركة ووظائف الجهاز الهضم) ٣(   

***************************************************************************  
  
  

  . فى الجهة الظهرية لإلنسان ىيمتد فى قناة داخل سلسلة العمود الفقار –
  الشكل . ىسطوانأ –
  . الشوكيةأعصاب تسمى األعصاب ا تخرج منه –
    :  يتركب من –
  . Hرمادية وتظهر على شكل حرف : هى مادة  مادة داخلية) ١(   
  .المادة الداخلية الرمادية تحيط ب بيضاء: هى مادة  مادة خارجية) ٢(   
   : وظائف الحبل الشوكى –
  ) نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلفة الى المخ والعكس .١(   
  . عن األفعال المنعكسة ) مسئول٢(   

  . سحب اليد بسرعة عند مالمستها جسم ساخن فجأة وبدون تفكير:  مثال         
  

***************************************************************************  
           

  

  تعريفه
  .ى المركز ىتخرج من الجهاز العصب ىهو األعصاب الت

          .   بل الشوكى )المخ والح (أى من 
 
 
 

  وظيفته  
ب از العص ين الجه ة ب تجابات الحركي ية واالس ات الحس يل المعلوم ىتوص

  وجميع أجزاء الجسم . ىالمركز

) الحبل ٢(
ك الش

  فقرات العمود
  الفقارى

  عصب
  شوكى

  الحبل الشوكى

  المادة
  البيضاء

  المادة
  الرمادية

الم
  الحبل الشوكىخ

  األعصاب
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٤٤

 األعصاب

  : ) األعصاب المخية١(
  ) .زوجاً من األعصاب  ١٢( هى األعصاب التى تخرج من المخ 

  : ) األعصاب الشوكية٢(
  ) .زوجاً من األعصاب  ٣١(الحبل الشوكى  هى األعصاب التى تخرج من

***************************************************************************  
  
  

ارج  تعريفه ؤثر خ م لم رض الجس دما يتع بي عن از العص طة الجه ة بواس تجابة تلقائي دار اس و إص وء  ىه –( الض
  . . )...الرائحة .. – الحرارة

  أمثلة
  اليد بسرعة عند مالمسة جسم ساخن . ) سحب١(
  ) حركة الرموش عند اقتراب جسم خارجي من العين .٢(
  ) مالمسة جسم ساخن أثناء اللعب بالصواريخ .٣(

 مراحله

  : عند مالمسة الجسم نباتا به أشواك حادة
  بية .) أثرت حدة األشواك فى النهايات العصبية للخاليا الموجودة باألصابع فتولدت نبضات عص١(
  ) انتقلت النبضات خالل ليف عصبي حسى إلى الحبل الشوكى .٢(
دخل٣( ذراع ( دون ت الت ال ى عض وكى إل ) انتقلت نبضات عصبية خالل ليف عصبى حركى من الحبل الش

  المخ ) .  
  ) انقبضت العضالت وانثنى الذراع مبتعدا عن األشواك .              ٤(
ى ) انتقلت نبضات عصبية أخرى من٥( تم إدراك اإلحساس الحقيق المخ ف س ب ز الح ى مراك الحبل الشوكى إل

  باأللم .
***************************************************************************  

 
  
  
  
  
  
 
  
  

     
  
  
  

  

***************************************************************************  
  

  
  .لى منطقة أخرى إرسائل العصبية من إحدى مناطق الجسم ) حمل ال١(
   . ) العمل على تنظيم وتنسيق جميع العمليات الحيوية بالجسم٢(
  .) يستقبل المؤثرات الخارجية عن طريق أعضاء الحس ويتعرف عليها ويفسرها ٣(

  
  
  

  .) عدم اإلسراف فى تناول المواد المنبهة مثل القهوة وغيرها ١(
  اد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة .) االبتع٢(
  ) عدم إرهاق أعضاء الحس بالجلوس فترات طويلة أمام التليفزيون والكمبيوتر .٣(

نثنى ي
  الذراع

 
  اإلحساس

 باأللم 

ليف عصبى 
 حسى

 تؤثر فى  تتولد
  الحبل الشوكىنبضاتالنهايات األشوا

ى 
صب

 ع
ف

لي

عضال
  ت

مراكز 
الحس 

  نهايات عصب 
حسى تحت 

ل ال

أشواك 

  ليفة عصبية حسية

  ليفة
عصبية 
  حركية

عضل

  ليفة عصبية حسية

  الحبل الشوكى
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٤٥

  ) إعطاء الجسم فترة كافية للراحة خاصة فترة النوم .٤(
  ) تجنب مواقف االنفعال الشديد .٥(
  من عادم السيارات والمصانع .نبعثة الم) االبتعاد عن مصادر التلوث مثل أماكن الضوضاء واألدخنة ٦(
  ) ممارسة الرياضة البدنية .٧(
  . اإلدمان عن االبتعاد) ٨(

***************************************************************************  

تناول المواد المنبهة على الجهاز  ىأثر اإلسراف ف
  العصبى

  أثر اإلدمان على الجهاز العصبى

  . على فترات النوم تؤثر –
  . على ضربات القلب تؤثر –
  . ىتؤدى إلى التوتر العصب –

  . العصبى التوتر –      .  والتعليم الذاكرة عاقةإ –
  . بالزمن اإلحساس فقد –                           . التبلد –
  . األرق –

***************************************************************************  
  اإلجابة  علل لما يأتى                                      م
الل   ١ وكى خ ل الش يقع المخ داخل الجمجمة ويمتد الحب

  العمود الفقارى ؟
  للحماية .

نفس   إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة ؟  ٢ يم الت ة كتنظ ال الالإرادي ى األفع تحكم ف ه ي ألن
  وضربات القلب .

  . بين النصفين الكرويين لالتصال  يربط بين النصفين الكرويين للمخ ألياف عصبية ؟  ٣
  لحدوث الفعل المنعكس . سرعة سحب اليد عند مالمستها جسماً ساخناً فجأة ؟  ٤
  ألنه يساعد اإلنسان على الحماية من األخطار .  أهمية رد الفعل المنعكس بالنسبة لإلنسان ؟  ٥
ى كما ضربات القلب ولتأثيرها على فترات النوم   فى تناول القهوة ؟من الخطأ اإلسراف   ٦ تؤدى إل

  . ىالتوتر العصب
ن   ٧ ف م ة إال بوص راص المنوم اول األق دم تن زم ع يل

  الطبيب ؟
  لتأثيرها على الجهاز العصبى .

ون   ٨ ام التليفزي ة أم رات طويل وس فت دم الجل ع
  والكمبيوتر ؟

  .إرهاق أعضاء الحس لعدم 

بية   األعصاب بجسم اإلنسان ؟ أهمية  ٩ ائل ) العص ات ( الرس يل النبض ى توص ألنها تعمل عل
  من الجسم إلى المخ والحبل الشوكى والعكس .

بب   يجب االبتعاد عن اإلدمان ؟ ١٠ ه يس ةإألن ذاكرة عاق يم ال وترو والتعل بى الت  العص
    واألرق .   بالزمن اإلحساس فقدوالتبلد و

ة   ة عن األعصاب الشوكية ؟اختالف األعصاب المخي ١١ اب المخي خألن األعص ن الم رج م اب  تخ ا األعص بينم
  الحبل الشوكى . تخرج من الشوكية 

***************************************************************************  
  اإلجابة  ماذا يحدث عند                               م
  إضرار الجهاز العصبى وتأثر العينين .  الكمبيوتر ؟ اإلفراط فى الجلوس أمام ١
  حدوث الفعل المنعكس وجذب اليد بسرعة .  تعرض إصبعك لوخز شوكة نبات ؟ ٢
  التأثر سلباً على سالم الجهاز العصبى .  التعرض المستمر لهواء ملوث بدخان المصانع ؟ ٣
  لعينين .حدوث الفعل المنعكس وغلق ا  اقتراب جسم خارجى من العين ؟ ٤
  تسحب يدك بسرعة .  عندما تضع يدك فجأة على سطح ساخن ؟ ٥

***************************************************************************  
    

     
  

    
  
  

أكمل ما 
أت
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٤٦

    ...................... ، .................. عصاباأل من يتكون الطرفى العصبى الجهاز –١
    ...................... بطبقة العصبية ليةالخ محور يحاط –٢
  ............................ ،........................... ، .............................. من المخ يتكون –٣
   .............................. ، ........................... يسبب والقهوة الشاى تناول كثرة –٤
     ..................... ، ........................ هما رئيسيين جهازين من العصبى الجهاز يتركب –٥
   عدد األعصاب المخية .................. ، وعدد األعصاب الشوكية .................. –٦
 ......................ويوجد داخل علبة عظمية تسمى  مركز التحكم الرئيسى في جسم اإلنسان هو ............. –٧
   الحبل الشوكى يتكون من مادة داخلية تسمى ...................... تظهر على شكل .............. –٨
      الجهاز العصبى الطرفى يتكون من األعصاب ..................... و ...................... –٩

 . المنعكسةاألفعال  يتحكم ........................ فى –١٠
 .................. و ....................  تتركب الخلية العصبية من –١١
  .................. و .................... و .................... علىجسم الخلية  يَحتوى –١٢
ى تفرعات الخلية جسم من تَمتد –١٣   مكونة لها مجاورة عصبية بخاليا تصلت والتى...........................  التفرعات تُسمَّ

    .................... تشابك        
  .................... بطبقة مغلف .................... محور عن عبارةمحور الخلية  –١٤
  . أخرى يا عصبيةخال مع  ...................تكون  أو بـ .................... ، تتصل نهائية بتفرعات محور الخليةينتهى  –١٥
  ...............................عبارة عن كتلة عصبية كبيرة تحتوى على الماليين من المخ  –١٦
  ................. ويربطهما .................. يفصلهما جسم كروى كبير يتكون من جزأينالنصفان الكرويان عبارة عن  –١٧
  ................ و ........................بكثرة يتميز النصفان الكرويان  –١٨
  من الحركات الالإرادية التى يتحكم فيها النصفان الكرويان .................. و .................... و .................... –١٩
  .................. و ....................على مراكز يحتوى النصفان الكرويان  –٢٠
   . فى الجهة الظهرية لإلنسان ......................فى قناة داخل الشوكى  لالحبيمتد  –٢١
  عدد األعصاب المخية .................. عدد األعصاب الشوكية . –٢٢
  .................... و ....................االبتعاد عن تناول الحبوب للمحافظة على الجهاز العصبى يجب  –٢٣

***************************************************************************  
  
  

   . الشوكى بالحبل المخ ويصل المخيخ أسفل المستطيل النخاع يقع –١
    . المخية باألعصاب تعرف األعصاب من زواجأ ١٠ المخ من يخرج –٢
    . اإلنسان فى المنعكسة األفعال عن مسئول الشوكى الحبل –٣
   ك . جسم فى الرئيسى التحكم مركز وه المخيخ –٤
    . Hالمادة الرمادية بالحبل الشوكى على شكل حرف  –٥
   من وظائف المخيخ المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة .  –٦
   تتكون الخلية العصبية من جزء واحد فقط هو محور الخلية . –٧
    حيث يستجيب الجسم لها . الجهاز العصبى يستقبل المعلومات ثم يفسرها –٨
      وحدة البناء والوظيفة في الجهاز العصبى هى الخلية العضلية . –٩

     الضوضاء واألدخنة من الملوثات التى تؤثر على سالمة الجهاز العصبى .  –١٠
  يوجد نوعان من التفرعات في الخلية العصبية . –١١
   والثنيات . يتميز النصفان الكرويان بكثرة التالفيف  –١٢
   يربط النصفين الكرووين ألياف عضلية . –١٣
  كلما كان مخ اإلنسان كبير الحجم كان أكثر ذكاء .  –١٤
  فى رد الفعل المنعكس تنتقل النبضات العصبية خالل ليف عصبى دون تدخل المخ .  –١٥
     موقع المادة البيضاء والمادة الرمادية في المخ عكس الحبل الشوكى .  –١٦

  
  

   .◌ً  زوجا ٣١ المخية االعصاب عدد يبلغ –١
    . القلب ضربات تنظيم على الشوكى الحبل يعمل –٢

ته صحح ما تح
خط

) ×) أو عالمة (ضع عالمة (
ل أ



   http://egy-learning.blogspot.com.eg/
   
  

   
٤٧

     .الكرويين النصفين أعلى للمخ الخلفية الجهة فى المخيخ يقع –٣
    . جيالتينية بطبقة مغلف العصبية الخلية محور –٤
ً  يةالعصب الخاليا محاور اتصال نتيجة العصبى التشابك يتكون –٥      . معا
  التحكم فى الحركات اإلرادية للجسم واستقبال النبضات العصبية من ألعضاء الحس .  المخيخمن أهم وظائف  –٦
ً  ١٦يخرج من المخ  –٧   . الشوكيةمن األعصاب تعرف باألعصاب  زوجا
 اللون .  بيضاءالسطح الخارجى للنصفين الكرويين يعرف بالقشرة المخية وهى  –٨
      هى الخلية العصبية .  الجهاز الحركىناء وحدة ب –٩

     في تنظيم حركة القلب والتنفس .  الحبل الشوكىيتحكم  –١٠
   .  النخاع المستطيلتخرج األعصاب الشوكية من  –١١
   زوجاً من األعصاب .  ٤٣من  الجهاز العصبى المركزىيتكون  –١٢

***************************************************************************  
      

  

   عن مسئول المستطيل النخاع –١
 )  المنعكسة األفعال – الالإرادية العمليات تنظيم – الجسم توازن على المحافظة – اإلرادية الحركات فى التحكم(              

   . اللون ............. وهى المخية بالقشرة يعرف الكرويين للنصفين الخارجى السطح –٢
   رمادية )  –برتقالية  –سوداء  –( حمراء              
   ؟ الجسم توازن على المحافظة عن مسئول يلى مما أى –٣

   ) الشوكى الحبل – المستطيل النخاع – المخيخ – الكرويين النصفين(             
   المنعكسة األفعال من –٤

    )  صحيح سبق ما جميع – منها خارجى جسم اقتراب عند العين غلق – وعالج عند األكل – القلب ضربات(             
    هو الجسم فى التوازن حفظ عن المسئول الجزء –٥

  ) المستطيل النخاع – الشوكى الحبل – الكرويان النصفان – المخيخ(             
   عدا ما المركزى العصبى الجهاز مكونات من يلى مما كل –٦

  ) المستطيل النخاع – الشوكى الحبل – الكرويين النصفين – الشوكية ألعصابا(             
     )   الشوكى الحبل –النصفان الكرويان  –( النخاع المستطيل                         فى يتم المنعكس فعلال –٧
  ) الشوكى الحبل – المستطيل النخاع – المخيخ – الكرويين النصفين(        عدا ما المخ مكونات من يلى مما كل –٨
   ) المنعكسة األفعال – الجسمتوازن  – التفكير مليات( ع                            عن مسئولالمخيخ  –٩

 ) ٣١ – ١٣ – ٢١ – ١٢. (  األعصاب من زوًجا ............ المخية األعصاب عدد يبلغ –١٠
     ) A – F – H – M (               حرف شكل على الشوكى بالحبل الرمادية المادة –١١
   التفرعات الشجيرية )   –غالف دهنى  –( األوعية الدموية                العصبية الخلية جسم مكوناتمن  –١٢
    ) المخ – المستطيل النخاع – المخيخ – الكرويين النصفين(                 فى  تقع الخمس الحسية المراكز –١٣
  ) المخيخ – العصبية الخلية جسم – العصبية الخلية حور( م                .  دهنى بغالف .............. يحاط –١٤
  ) الشوكى الحبل – الكرويان النصفان – المستطيل خاعالن (    .المنعكسة األفعال فىيتحكم .................  –١٥
  ) المستطيل النخاع – الشوكى الحبل – الكرويان النصفان – خيخالم(                        تقع مراكز التفكير والتذكر  –١٦
  ) المستطيل النخاع – الشوكى الحبل – الكرويان النصفان – المخيخ(                  تنظيم ضربات القلب من وظيفة  –١٧
  ع ما سبق ) جمي –األعصاب  –الحبل الشوكى  –( المخ                        يتكون الجهاز العصبى من  –١٨
  عظام )لا –الخلية العصبية  –العضالت  –( األعصاب        وحدة بناء ووظيفة الجهاز العصبى هى  –١٩
  اإلحساس )  –اإلخراج  –الهضم  –( الحركة                        وظيفة الجهاز العصبى هى  –٢٠

***************************************************************************  
  
  

   . المختلفة المؤثرات نحو الجسم من تلقائية استجابة –١
   . المنعكسة األفعال عن مسئول العصبى الجهاز من جزء –٢
   . العصبى الجهاز بناءوحدة –٣
  . الالإرادية العمليات عن ومسئول الشوكى بالحبل المخ يصل ضوع –٤
   . المخ بداخلها يوجد عظمية علبة –٥

اختر اإلجابة الصحيحة مما 
ن الق ن

أكتب المصطلح 
ل ال
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   . بيضاء مادة بها يحيط H  حرف شكل على داخلية رمادية مادة من يتكون ضوع –٦
 .  والعكس المخ إلى المختلفة الجسم أجزاء من العصبية الرسائل نقل عن مسئول المركزى العصبى الجهاز من جزء –٧
   جهاز مسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة جسم اإلنسان . –٨
      نسان . جسم اإلفي  مركز التحكم الرئيسى –٩

     تفرعات تمتد من جسم الخلية العصبية . –١٠
 يتكون من المخ والحبل الشوكى وماليين األعصاب .جهاز  –١١
  . يستقبل المعلومات من بيئتك ومن داخل جسمك ويفسرها ويجعل الجسم يستجيب لهاحيث جهاز االتصال والتحكم  –١٢
ً  يجعلك تعرف ما إذا كان شئ ما –١٣ ً  – أو مراً  حلواً  – أو بارداً  ساخنا ً أو أملس خشنا   . ا
  يضبط حركاتك ويحميك من األذى ويجعلك تشعر باأللم . –١٤
  .ك تحل المشكالت وتتعلم الموسيقى يجعل –١٥
ً  تلزم العواطف فهو يجعلك سعيداً  ىيضبط االستجابات الت –١٦ ً  – أو حزينا ً  غضبانا   . أو هادئا
  التى يقوم بها جسم اإلنسانوظائف الجسم المتعددة على ينسق وينظم ويشرف  –١٧
  . بالزمى وغشاء وسيتوبالزم نواة على حتوىيأحد مكونات لخلية العصبية َ –١٨
     تفرعات ينتهى بها محور الخلية العصبية . –١٩
  . كتلة عصبية كبيرة تحتوى على الماليين من الخاليا العصبية  –٢٠
    ن جزأينجسم كروى كبير يتكون م –٢١
    يحتويان على مراكز التفكير والتذكر . –٢٢
    .  فى الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفين الكرويينيقع  –٢٣
   وازن الجسم أثناء تأدية الحركة .على ت يحافظ –٢٤
  . يصل المخ بالحبل الشوكىو أسفل المخيخيقع  –٢٥
  . لظهرية لإلنسانفى الجهة ا ىيمتد فى قناة داخل سلسلة العمود الفقار –٢٦
  . أعصاب تسمى األعصاب االشوكية تخرج منه –٢٧
  ى .المركز ىتخرج من الجهاز العصب ىاألعصاب الت –٢٨
  . األعصاب التى تخرج من المخ –٢٩
  . األعصاب التى تخرج من الحبل الشوكى –٣٠
  إلى الحبل الشوكى .يتم خالله انتقال النبضات العصبية  –٣١
  إدراك اإلحساس الحقيقى باأللم .قل إليها النبضات العصبية من الحبل الشوكى فيتم مراكز بالمخ تنت –٣٢

***************************************************************************  
  

  

   . الوفاة إلى تؤدى المستطيل النخاع إصابة –١
    .الفقارى العمود خالل الشوكى الحبل ويمتد الجمجمة داخل المخيقع  –٢
 .الطبيب من بوصف إال المنومة األقراص تناول عدميلزم  –٣
  .فجأة ساخنًا جسًما مالمستها عند اليد سحبسرعة  –٤
 . والمنشطة المهدئة الحبوب تناول عن االبتعاد ضرورة –٥
  .فجأة نبات لشوكة مالمستها عند اليد سحب سرعة –٦
 . الجسم حركة أثناء فى كبيرة أهمية للمخيخ –٧
  . الجمجمة داخل المخ وجود –٨

***************************************************************************  
 
 

  . الكمبيوتر أمام الجلوس فى اإلفراط –١
 .تعرض إصبعك لوخز شوكة نبات  –٢
 .التعرض المستمر لهواء ملوث بدخان المصانع  –٣
  . اقتراب جسم خارجى من العين –٤
    . االمتحانات أيام خاصة والقهوة الشاى تناول فى اإلسراف –٥

علل لما 
أت

فى  ما الذى تتوقع حدوثه
ة اآلت اال ال
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٤٩

***************************************************************************  
 
 

 .الجمجمة  –٣.                               النخاع المستطيل  –٢.                          الحبل الشوكى  –١
 .المخيخ  –٦ .                            رد الفعل المنعكس  –٥     .                الكرويان  النصفان –٤
 الجهاز العصبى .  –٨                       . التشابك العصبى –٧

***************************************************************************  
 
 

.                                تناول الحبوب المهدئة والمنشطة –٢.                              لمواد المنبهةاإلسراف فى تناول ا –١
 . إعطاء الجسم فترة كافية للراحة –٤.          الجلوس فترات طويلة أمام التليفزيون والكمبيوتر –٣
 . االبتعاد عن مصادر التلوث –٦             .                       تجنب مواقف االنفعال الشديد –٥
  . اإلدمان عن االبتعاد –٨.                                         ممارسة الرياضة البدنية –٧

***************************************************************************  
 
 

.            النصفان الكرويان  –٤ .                  المخيخ  –٣.                المستطيل النخاع  –٢.               الحبل الشوكى  –١
 ***************************************************************************  

  
  

(ب) (أ)
  المخية األعصاب –
  الشوكية األعصاب –
  المستطيل النخاع –
  الشوكى الحبل –
  المخيخ –
  المخ –
  الكرويان النصفان –

  الالإرادية العمليات تنظيم عن مسئول –
  اإلرادية الحركات تنظيم عن مسئول –
  المنعكسة األفعال عن مسئول –
  زوجا ٣١ عددها –
  زوجا ١٢ عددها –
  الجمجمة داخل يوجد –
  اإلنسان جسم توازن على يحافظ –
  العصبى الجهاز بناء وحدة –

***************************************************************************  

  
  

 .  اإلنسان جسم فى العصبية دور الخلية اذكر –١
  تتبع انتقال الرسالة العصبية لرد الفعل المنعكس عند مالمسة اليد لجسم ساخن فجأة .    –٢
  ما أهمية الجهاز العصبى ؟ –٣
    از العصبى . أذكر وسائل المحافظة على الجه –٤
  أذكر ثالثة أمثلة على الفعل المنعكس .    –٥
   :  أنظر إلى الشكل الذى أمامك ثم أجب عما يأتى –٦

  ؟ الذى يوضحه الشكلما  –     
  اكتب البيانات على الشكل . –     
   ؟   كم عدد أجزاء هذا الشكل –     
  ما تعريف هذا الشكل ؟ –     

  
  
  
  

  

أسئلة 
ة تن

أذكر أهمية كل 
ن

 من يناسبه ما  )أ(  العمود من صل
)(ال

ما أثر  كل مما يأتى على 
ال از ال

حدد موضع األجزاء 
ة التال

)١
)٢

)٣
)٥
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  يعيش فيه . ىعلى تغيير مكانه فى الوسط الذ ىئن الحمقدرة الكا ىه –
   ى عن الجماد .تميز الكائن الح ىهى إحدى الصفات الت –
  .ن أبرز مظاهر الحياة فى اإلنسان م –
–  ً   . عن الضرر لمنفعة أو بعداً  تعين اإلنسان على التنقل من مكان إلى آخر سعيا
   ىوالجهاز العضلى جهاز الهيكلتتم بمشاركة وتكامل أجهزة وأعضاء متخصصة كال –
  وينسق نمط الحركة المطلوبة . ينظم ىالذ ىالعصب والجهاز   
  من خالل عمل العضالت والعظام . هايتمكن الجسم من –

***************************************************************************  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

***************************************************************************  
  
   

  :  هى أجزاء ثالثة من المحورى الهيكل يتكون 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 

 الطرفين عظام من الطرفى الهيكل يتكون 
  . السفليين والطرفين العلويين

 

وجه 
المقارنة

 السفليين الطرفين عظامالعلويينالطرفين عظام

  عظام القدم  . –عظمتا الساق  –عظمة الفخذ   . عظام اليد –عظمتا الساعد  –عظمة العضد  التكوين
  يتصالن بعظام الحوض  يتصالن بعظام الكتف  االتصال

 الجمجمة
 فـن واألنـوى على تجاويف للعينيـة تحتـة عظميـعلب –
  واألذنين والفم .    
  حماية المخ .:  وظيفتها –

العمود 
  الفقارى

  عـيف تمنة بينها غضارـرة عظميـفق ٣٣ن ـب مـيترك –
  احتكاك الفقرات ببعضها أثناء الحركة .    
  :  وظيفته –
  .يسمح للجسم باالنحناء فى االتجاهات المختلفة ) ١(
  . يحمى الحبل الشوكى الذى يوجد داخله) ٢(

القفص 
 الصدرى

ً ـزوج ١٢ن ـب مـيترك –   رةـل العشـوع تتصـن الضلـم ا
  .أزواج األولى منها من األمام بعظمة القص     
  :  وظيفته –
  .   حماية الرئتين والقلب ) ١(
              الشهيق والزفير . ىالمساعدة فى عمليت ) ٢(

  عظمة العضد
  عظمتا الساعد

 عظام اليد

  عظمة الفخذ
  عظمتا الساق

 القدم  عظام 

  عظمة
  الفخذ 

  عظام
  اليد

  عظمتا
  الساق

  عظام
  القدم

  الجمجمة

  لوح الكتف

القفص 

مود الع

  الحوض عظام

  الركبة مفصل

  عظمتا
  الساعد

  عظمة
  العضد

 الجهاز العظمى لجسم اإلنسان



   http://egy-learning.blogspot.com.eg/
   
  

   
٥١

 الوظيفة
  . تناول الطعام والشراب) ١(
  . الكتابة) ٢(
 . اإلمساك باألشياء) ٣(

   ى .والجر ىالمش) ١(
  .  الوقوف والجلوس) ٢(
                      .    أعضاء الجسم ىحمل باق) ٣(

 الرسم

  
  
  
  
  
  
  

  

  

***************************************************************************  
 

  هى أماكن تتقابل فيها العظام فى الجسم . –
   معظمها تسمح بالحركة فيما بين العظام .  –
  : أنواع ثالثة على المفاصل توجد – 
  

وجه   
المقارنة

المفاصل         
 الثابتة

المفاصل   
 محدودة الحركة

المفاصل       
 واسعة الحركة

ل هى التعريف ى المفاص مح الت  ال تَس
   .حركة بأى

 الحركة تُتيحالتى  المفاصل هى
  . فقط اتجاه واحد فى

 فى الحركة تُتيح التى المفاصل هى
  . االتجاهات جميع

ل أمثلة ى المفاص ربط الت ام تَ  عظ
  الجمجمة

    الكوع ومفصل الركبة مفصل
  

ف مْفصل ذ ومْفصل ، الكت  الفخ
  . ومْفصل الرسغ

***************************************************************************  
 

  

  . المحرك لجسمناهو الجهاز  ىالجهاز العضل –
  .  للجسم ولد القوة الميكانيكية والحركيةت ىالت ىه –
  .تتولد الحركة بسبب قدرة الخاليا العضلية على االنقباض واالنبساط   –
  .تتميز العضالت بأن حركتها واضحة  –
  ) . أربطة طويلة فى كل طرف من أطراف العضالت تربطها بالعظام ىهمزودة باألوتار (  –
  : أنواع العضالت –

  
  

وجه 
المقارنة

 عضالت ال إراديةضالت إراديةع

   بإرادتك هاتحريك تستطيعهى العضالت التى  التعريف
التهى  ى العض ل الت ا تَعم أن  تستطيع وال تلقائي

  . حركاتها تدرك أو فيها تتحكَّم

راف عضالت أمثلة ه األط ذع والوج دار ، والج  وج
 . البطن

الت اة عض مية القن ة الهض ة واألوعي  الدموي
  . ليةالبو والمثانة

************************************************************************  
  

 

) أى العضالت تكون منقبضة وأيها تكون منبسطة فى كل حالة من ١(
 الحالتين ؟

  : العضلة األمامية منقبضة والعضلة الخلفية منبسطة .  )الحالة (أج : 
  منقبضة . سطة والعضلة الخلفية: العضلة األمامية منب )الحالة (ب     
 ) أى العظام تتحرك فى حالة الثنى والمد ؟٢(

  : يتحرك الساعد نحو العضد .  )الحالة (أج : 

 عظام اليد

عض

  ساعد

  فخذ

  ساق

  عظام القدم

وى م يحت ان جس ى اإلنس  عضلة ، ٦٥٠ عل
ة فى توجد العضالت حجًما هذه وأكبر  منطق

 فى أصغرها حجًما توجد بينما أسفل الجسم ،
ان األذن  ويستخدم اء ٢٠٠ اإلنس  عضلة أثن

المشى

  العضلة
  األمامية

  العضلة

  العضلة
  األمامية

  العضلة
ة لف ال
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  : يتحرك الساعد بعيداً عن العضد . )الحالة (ب     
 ) ما وظيفة المفصل فى ثنى الساعد أو مده ؟٣( 

   يسمح بحركة عظمتى الساعد والعضد . ج :
 تبط العضالت بالعظام ؟) كيف تر٤(

  عن طريق األوتار . ج :
************************************************************************  

  
  

  طعوم شلل األطفال فى مواعيدها بدقة .وإعطاء األطفال تطعيم األطفال حسب تعليمات وزارة الصحة االلتزام ب )١(
  لينلتجنب اإلصابة بأمراض العظام مثل  –الكالسيوم والفسفور وفيتامين د  ىرالغنى بعنص ى) تناول الغذاء الصح٢(

  العظام والكساح .     
  العنيفة االلتواءات مثل القفز من المناطق المرتفعة والقيام بالحركات وأتؤدى إلى الكسور  ى) تجنب السلوكيات الت٣(
  . ىخاصة العمود الفقار ىجهاز الهيكل) عدم حمل األشياء الثقيلة التى تتعدى قدرتك لحماية ال٤(
  أو العنق) الجلوس والوقوف بطريقة صحيحة واتخاذ الوضع الصحيح أثناء المذاكرة أو القراءة لعدم إجهاد فقرات ٥(

  .  ىود الفقارمفقرات الع      
  ) بالجسم .ألهميتها فى تمثيل فيتامين ( د  خاصة فى الصباح ) تعريض الجسم ألشعة الشمس لفترات مناسبة٦(
  ) ممارسة الرياضة البدنية بانتظام .٧(
  . كالجلوس على جانب واحد فترة طويلة  ى) تجنب اإلجهاد العضل٨(

***************************************************************************  
  اإلجابة  علل لما يأتى                                      م
ا   كة لإلنسان ؟أهمية الحر  ١ ً ألنه عيا ر س ى آخ ان إل ن مك ل م ى التنق ان عل ين اإلنس  تع

  . عن الضرر لمنفعة أو بعداً 
  حماية المخ .ألنها تعمل على   أهمية الجمجمة ؟  ٢
  لمنع احتكاك الفقرات .  ؟غضاريف بين فقرات العمود الفقرى  وجود  ٣
  العظام . ألنها تسمح بالحركة فيما بين  أهمية المفاصل لإلنسان ؟  ٤
  لحماية القلب والرئتين .  يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين ؟  ٥
ن   ٦ ة م ام الجمجم ربط عظ ى ت ل الت المفاص

  المفاصل الثابتة ؟
  ألنها ال تسمح بأى حركة .

  ألنها تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط .  مفصل الركبة من المفاصل محدودة الحركة ؟  ٧
  ألنها تتيح الحركة فى جميع االتجاهات .               ل واسعة الحركة ؟مفصل الكتف من المفاص  ٨
ة ىالت ىه ألنها  العضالت لها دور هام فى حركة اإلنسان ؟  ٩ م تولد القوة الميكانيكية والحركي بسبب  للجس

  اض واالنبساط .على االنقبقدرتها 
إعطاء األطفال طعوم شلل األطفال فى مواعيدها  ١٠

  بدقة ؟
لل  أوافظة على الجهاز الحركى . للمح رض ش : للوقاية من م

  األطفال .
رى  ١١ ى بعنص حى الغن ذاء الص اول الغ رورة تن ض

  الكالسيوم والفوسفور ؟
  العظام والكساح .لين  لتجنب اإلصابة بأمراض العظام مثل

  . االلتواءات وأالكسور لتجنب   عدم القفز من المناطق المرتفعة ؟ ١٢
  . ىخاصة العمود الفقار ىلحماية الجهاز الهيكل  شياء الثقيلة ؟عدم حمل األ ١٣
اذ  ١٤ حيحة واتخ ة ص وف بطريق وس والوق الجل

  الوضع الصحيح أثناء المذاكرة أو القراءة ؟
  . ىود الفقارمأو فقرات الع لعدم إجهاد فقرات العنق

  ن ( د ) بالجسم .ألهميتها فى تمثيل فيتامي تعريض الجسم ألشعة الشمس لفترات مناسبة ؟ ١٥
  ى .تجنب اإلجهاد العضلل  ؟جلوس على جانب واحد لفترة طويلة عدم ال ١٦

***************************************************************************  
  اإلجابة  ماذا يحدث عند                                                  م
  ال نستطيع المشى .  الحركة ؟كان مفصل الفخذ محدود  ١
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  يتحرك الساعد بعيداً عن العضد . األمامية وانقبضت العضلة الخلفية فى الذراع ؟ ةانبسطت العضل ٢
ان تحر  كانت جميع عظام اإلنسان بدون مفاصل ؟ ٣ ة أو يال يمكن لإلنس ه أو الحرك ك عظام

  االنتقال .
  يتحرك الساعد نحو العضد . ية فى الذراع ؟األمامية وانبسطت العضلة الخلف ةانقبضت العضل ٤

***************************************************************************  
    

     
  

    

  
  

   . تمنع احتكاك الفقرات بينها ................... ................... فقرة العمود الفقارى يتكون من  –١
    في اإلنسان من ..................... و ............................يتكون الهيكل المحورى  –٢
        يتكون الجهاز الهيكلى لإلنسان من ..................... و ............................ –٣
   ........ يعتبر مفصل الركبة من المفاصل .................... بينما مفصل الركبة من الفخذ ............ –٤
    ..................... و ............................من خالل عمل  الحركة  يتمكن الجسم من –٥
  ........ ....التعرض ألشعة الشمس له أهمية فى تمثيل ....... –٦
 ........... يحمى من إصابة الجهاز الحركى .......التطعيم ضد ..... –٧
 ............... المحركة للجسم العضالت تولد القوة . –٨
 ....... ......من المفاصل محدودة الحركة وتوجد فى الطرف العلوى مفصل .... –٩

 ....... بالطرف السفلى .............عظمتا الساعد بالطرف العلوى تقابلهما عظمتا ..... –١٠
  .............أزواج األولى منها من األمام بعظمة  من الضلوع تتصل العشرة ...............من القفص الصدرى يتركب  –١١
  .للجسم باالنحناء فى االتجاهات المختلفة يسمح ...................   –١٢
     يعمل العمود الفقارى على حماية ..................... بينما تعمل الجمجمة على حماية ...................... –١٣
  .................... بعظام السفليين الطرفين عظام................. بينما يتصل  بعظام ويين العل الطرفين عظاميتصل   –١٤
  ................... في أصغرها حجًما توجد عضلة ............... على اإلنسان جسم يحتوى –١٥
  .المشى  عضلة أثناء ................ اإلنسان يستخدم –١٦
  هو الجهاز .................. االمحرك لجسمنالجهاز  –١٧
    العضلية على ..................... و ............................تتولد الحركة بسبب قدرة الخاليا  –١٨
    تتميز العضالت بأن حركتها ..................... –١٩
  هى عضالت ...................... الهضمية القناة عضالتهى عضالت ...................... بينما  البطن جدار عضالت –٢٠

 

***************************************************************************  
  
  

   . اليد وعظام الساعد وعظمتا العضد من السفلى الطرف هيكل يتكون –١
   . الحركة واسع الركبةمفصل  –٢
      . الحركة الثابتة المفاصل من الكتف مفصل –٣
   . بالعضالت العظام تربط مفاصلال –٤
      . عظمتين طرفى اتصال موضع وتاراأل –٥
  مفصل الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة .  –٦
   العضالت لها دور مهم في حركة اإلنسان .  –٧
      يتكون هيكل الطرف الخلفى من العضد وعظمتى الساعد وعظام اليد . –٨
       . أجزاء أربعة من لمحورىا الهيكل يتكون –٩

  مفصل الكتف واسع الحركة .  –١٠
   ال تحتوى على تجاويف .  ةـة عظميـعلبالجمجمة  –١١
  . عضليةرة ـفق ٣٣من  العمود الفقارى يتركب –١٢
      . ثالث اتجاهاتللجسم باالنحناء فى العمود الفقارى يسمح  –١٣
    . السفليين والطرفين العلويين الطرفين عظام من الطرفى الهيكل يتكون –١٤

أكمل ما 
أت

) ×) أو عالمة (ضع عالمة (
ل أ
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  . المحرك لجسمناهو الجهاز  العصبىالجهاز  –١٥
  .تتميز العضالت بأن حركتها واضحة  –١٦

 ***************************************************************************  
  
  

  

  .  الثابتةمفصل الكتف من المفاصل  –١
    .  القلبعلبة عظمية تحتوى على تجاويف للعينين واألذنين واألنف ووظيفتها حماية عبارة عن  القفص الصدرى –٢
     .  الحوضعظام الطرفين العلويين يتصالن بعظام  –٣
  . مظاهر الجمادالحركة من  –٤
 .يتكون من الهيكل الطرفى والهيكل المحورى  الجهاز الحركى –٥
 . تجاه واحدا العمود الفقارى يسمح بانحناء الجسم فى –٦
 .فى مفاصل عظام الجمجمة  الحركة محدودة –٧
      .  عضالتلمنع احتكاك الفقرات فى العمود الفقارى يوجد  –٨
        .   حماية الرئتين والقلبعلى  العمود الفقارىيعمل  –٩

  .  بغضاريفالعضالت مزودة   –١٠
   . األوعية الدمويةمن العضالت اإلرادية عضالت  –١١
     . األطرافن العضالت الالإرادية عضالت م –١٢

***************************************************************************  
      

  

  ) الشوكىالحبل  –المخيخ  – العصبية الخلية حور( م   .دهنى بغالف.................  يحاط –١
  ) عضلتين –العضلة بالعظم  –متين ( طرفى عظ            اتصال موضع هو فصلالم –٢
      ليف عضلى )  –مفصل  –( وتر              بالعضالت العظام يربطما  –٣
  ) الحركة محدودة – الحركة واسعة – الحركة ديمة( ع                        الجمجمة فاصلم –٤
      الكوع )  –الفخذ  –المعصم  –( الكتف                         ؟ الحركة محدودة المفاصل من يلى مما أى –٥
  واسعة الحركة )    –محدودة الحركة  –( الثابتة    المفاصل هى فقط واحد اتجاه فى الحركة تتيح التى المفاصل –٦
ً  العظام فيها تتقابل التى األماكن تعرف –٧    العضد )  –المفاصل  –( األوتار                        ـب معا
 )  ١٣ – ١٢ – ١١ – ١٠(  . الضلوع منج زو ............ من اإلنسان جسم فى الصدرى القفص نيتكو –٨
     جميع ما سبق )  –الكوع  –الفخذ  –( الركبة                                    من المفاصل واسعة  –٩

    جميع ما سبق )     – القفص الصدرى –الحوض  –( الكتف                           عظمة الفخذ تتصل بعظام  –١٠
   )  ١٢ – ٣١ – ٣٣(  عدد فقرات العمود الفقارى ............. فقرة .  –١١
   العضد )  –المفاصل  –( األوتار    تعرف األماكن التى تتقابل فيها العظام معاً بـ  –١٢
     الكوع )  –الرسغ  –المعصم  –( الكتف                  من المفاصل محدودة الحركة  –١٣
    المخ )  –النخاع المستطيل  –المخيخ  –( النصفين الكرويين              تنظيم ضربات القلب من وظائف  –١٤
   جميع ما سبق )  –ى العصب الجهاز – ىالجهاز العضل –ى الجهاز الهيكل(                             بمشاركةالحركة تتم  –١٥
    جميع ما سبق )    –القفص الصدرى  – العمود الفقارى –( الجمجمة                    المحورى منيتكون الهيكل  –١٦
  ) البولية المثانة – البطن جدار – الجذع – األطراف(              إرادية عضالت المن العضالت ال –١٧
  جميع ما سبق )        – البطن رجدا – الجذع – األطراف(                من العضالت اإلرادية عضالت  –١٨
         

   
  

   . الصدرى والقفص الفقارى والعمود الجمجمة يضم الذى الهيكل –١
   . إلنسان ا جسم فى العظمى الهيكل حورم –٢
     . بالعظام العضالت يربط ما –٣
  . السفليين والطرفين العلويين الطرفين يضم الذى هيكلال –٤
      .تينعظم طرفى اتصال وضعم –٥
  . السفليين والطرفين العلويين الطرفين يضم الذى الهيكل –٦
 .محور الهيكل العظمى فى جسم اإلنسان  –٧

صحح ما تحته 
خط

حة مما اختر اإلجابة الصحي
ن الق ن

أكتب المصطلح 
ل ال



   http://egy-learning.blogspot.com.eg/
   
  

   
٥٥

 .يتكون من الجهاز الهيكلى والجهاز العضلى  –٨
 .جهاز ينظم وينسق نمط الحركة المطلوبة  –٩

 .توجد بين الفقرات لتمنع احتكاكها ببعضها أثناء الحركة  –١٠
 .العشرة أزواج األولى منها من األمام بعظمة القص تتصل  –١١
  يعيش فيه . ىعلى تغيير مكانه فى الوسط الذ ىمقدرة الكائن الح –١٢
   ى عن الجماد .تميز الكائن الح ىإحدى الصفات الت –١٣
١٤–  ً     . عن الضرر لمنفعة أو بعداً  تعين اإلنسان على التنقل من مكان إلى آخر سعيا
  . ىالعصب والجهاز ىوالجهاز العضلى وتكامل أجهزة وأعضاء متخصصة كالجهاز الهيكل تتم بمشاركة –١٥
   من خالل عمل العضالت والعظام . هايتمكن الجسم من –١٦
  واألذنين والفم . فـن واألنـوى على تجاويف للعينيـة تحتـة عظميـعلب –١٧
  فقرات ببعضها أثناء الحركة .احتكاك ال عـة بينها غضاريف تمنـرة عظميـفق ٣٣ن ـب مـيترك –١٨
   .يسمح للجسم باالنحناء فى االتجاهات المختلفة  –١٩
    . يحمى الحبل الشوكى الذى يوجد داخله –٢٠
                                    الشهيق والزفير . ىفى عمليتيساعد  –٢١
    . يتصالن بعظام الكتف –٢٢
    . يتصالن بعظام الحوض –٢٣
     .حركة بأى ال تَسمح التى المفاصل –٢٤
    . فقط اتجاه واحد فى الحركة تُتيحالتى  المفاصل –٢٥
    . جميع االتجاهات فى الحركة تُتيح التى المفاصل –٢٦
    . الجهاز المحرك لجسمنا –٢٧
    . أربطة طويلة فى كل طرف من أطراف العضالت تربطها بالعظام –٢٨
    . إرادتكب هاتحريك تستطيعالعضالت التى  –٢٩
   . حركاتها تدرك أو فيها أن تتحكَّم تستطيع وال تلقائيا تَعمل التى العضالت –٣٠
  . لتجنب اإلصابة بأمراض العظامعناصر غذائية هامة  –٣١

***************************************************************************  
  

  

  . ساناإلن حركة فى هام دور لها العضالت –١
 . الكالسيوم بعنصر الغنى الصحى الغذاء تناول ضرورة –٢
 .البولية والمثانة الدموية واألوعية الهضمية القناة عضالت فى التحكم تستطيع ال –٣
  . اإلنسان لحياة هام الطرفى الهيكل –٤
      . ألجسامنا األساسى المحرك العضلى الجهاز يعتبر –٥
 .الفقرى لعمودا فقرات بين الغضاريف توجد –٦
 .التطعيم ضد شلل األطفال  –٧
  .تعرض الجسم ألشعة الشمس  –٨
  . العضالت مزودة باألوتار –٩

 .يتكون العمود الفقارى من سلسلة من الفقرات  –١٠
    

 

 .  العظمى الهيكل فى مفاصل وجود عدم –١
   . الحركة واسعة المفاصل من الركبة مفصل يصبح أن –٢
     . صلب جسمب ركبتك اصطدام –٣
  .انبسطت العضلة األمامية وانقبضت العضلة الخلفية فى الذراع  –٤
 .كان مفصل الفخذ محدود الحركة  –٥
 .كانت العظام ملتحمة ببعضها  –٦
 .القيام بحركات عنيفة  –٧

***************************************************************************  

علل لما 
أت

فى  ما الذى تتوقع حدوثه
ة اآلت اال ال

أذكر أهمية كل 
ن
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٥٦

 
 

 . العلويين الطرفين عظام –٣.                                القفص الصدرى –٢                          .  األوتار –١
 . السفليين الطرفين عظام –٦                                      .الغضاريف  –٥.                             العظام –٤
  . لعمود الفقارىا –٨ .                   أشعة الشمس –٧

***************************************************************************  
 
 

.                         القفز من المناطق المرتفعة –٢    .                    طعوم شلل األطفال فى مواعيدها بدقةإعطاء األطفال  –١
 . العنيفة القيام بالحركات –٤.    الكالسيوم والفسفور وفيتامين د ىنى بعنصرالغ ىتناول الغذاء الصح –٣
 . حمل األشياء الثقيلة التى تتعدى قدرتك –٦           .                                   الجلوس والوقوف بطريقة صحيحة –٥
  . ممارسة الرياضة البدنية بانتظام –٨               .                اتخاذ الوضع الصحيح أثناء المذاكرة أو القراءة –٧
  . ىتجنب اإلجهاد العضل –١٠.                               تعريض الجسم ألشعة الشمس لفترات مناسبة –٩

***************************************************************************  
 
 

 . مفصل عديم الحركة –٣              .              عضلة ال إرادية –٢       .             عضلة إرادية –١
  . مفصل واسع الحركة –٥.         مفصل محدود الحركة –٤

***************************************************************************  
 
 

العمود الفقارى والقفص الصدرى .                 –٢.    واسعة الحركة المفاصلو المفاصل محدودة الحركةو المفاصل الثابتة –١
 العضالت اإلرادية والعضالت الالإرادية .   –٤                           . السفليين الطرفين عظامو العلويين الطرفين عظام –٢

***************************************************************************  

  
  

  ؟ الحركى جهازك سالمة على المحافظة يمكنك كيف –١
  :   ثم أجب عما يأتى ين المقابلينأنظر إلى الشكل –٢

  شكل ؟كل ما الذى يوضحه  –     
  شكل .كل اكتب البيانات على  –     
   شكل ؟   لك ما العظام التى يتكون منها –     
   بم يتصل كل شكل ؟   –     
   ا وظيفة كل شكل ؟  م –     
   إلى أى جهاز ينتمى كل شكل ؟   –     

 
 
 

  

أسئلة 
ة تن

ما أثر  كل مما يأتى على 
از كال ال

أذكر مثاال واحدا 
ن لكل

قارن بين كل 
ن

             )                     ١شكل (          
ل

)١(  

)٢(  

)٣(  

)١(  

)٢(  

)٣(  


